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N I A  P R O G R A M O .

Ni havas la honoron prezenti al niaj estimataj gelegantoj 
novan ĵurnalon, kiun ni nomis « Belga Esperantisto ».

Por komprenigi la celon kaj la rolon de « Belga Esperant
isto », ni opinias ke decas klarigi ĉi tie kiuj ni estas kaj el kie 
ni venas.

** *
Ni estas esperantistoj, konvinkitaj admirantoj de la Esperanto 

de Dr° Zamenhof kaj de nenia alia ;
de Esperanto, tiu klara kaj preciza idiomo per kiu, jam de 

pli ol dudek jaroj, ĉiuj popoloj de P mondo sukcesis interkom
preniĝi;

de Esperanto, la tutmonda lingvo, ŝa ta ta  kaj uzata de jam 
miloj kaj miloj da homoj ;

de Esperanto, kiu permesis dum kvar kongresoj al potenca 
amaso da partoprenintoj, alvenintaj el ĉiuj partoj de I’ mondo, 
perfekte interparoli, vivi ĝis tiam nekonitan vivon, kunigi iliajn 
klopodadojn por la sama homama celo ;
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de Esperanto, kiu kondukis al la nekom parebla sento de kun
frateco, nomita kaj difinita de Dro Zamenhof mem ESPERANT
ISMO, en lia belega parolado je  la malfermo de la Kongreso 
de Cambridge.

Jen kiuj ni estas.

Antverpeno estas la urbo, kie en Belglando Esperanto la plej 
sukcese floradas, la naskejo de la Belga Ligo Esperantista, la 
urbo, kie okazos la Kongreso en 1910.

Nia revuo estas la ido — oni ne konfuzu kun Ido — de la 
Antverpena esperantista samideanaro. Ci estas la infano de tiuj. 
kiuj jam de ses jaroj senlace bataladas por la disvastigado de la 
bela lingvo de Zamenhof.

***
Oni povas diri ke de du jaroj, nia lando ne plu havas ESPER

ANTISTAN ĴURNALON.
Tio decidigis nin aperigi « Belga(n) Esperantisto(n) ».
Nia intenco ne estas malfermi niajn kolonojn al la diskutado 

kontraŭe aŭ favore al ŝanĝoj proponitaj aŭ proponotaj, rilataj 
al nia lingvo; nia sincera opinio estas ke nur la Lingva Komitato 
kaj la  Akademio, elektita el ĝi, havas la kompetentecon por 
decidi pri lingvaj demandoj.

Nia jurnalo ne estos batalan ta  organo : paceme ni direktos 
niajn rigardojn al la Verda Stelo kiu bruegadas super la altega 
Zamenhofa lumturo ; tiu stelo inspiros al ni la necesan fidon kaj 
forton por plenumi inde nian taskon, por ageme kunlabori al 
la  triumfo de Esperanto.

***
Se ni konfesas tie ĉi nian plenan fidon en nia kara kaj genia 

Majstro kaj en la esperantista estraro, nome la Lingva Komitato 
kaj ĝia Akademio, ni deklaras ankaŭ ke ni faras tion sen 
fanatikismo.

Ni tute ne volas haltigi la progreson, ĉar se Esperanto estas 
admirinda kreitaĵo, ĝi estas, kiel ĉio su b la  suno, perfektigebla. 
Sed ni tute ne povas aprobi ke, sub preteksto de progreso, uia 
lingvo estu anstataŭata per malinda plagiato, per kiu kelkaj 
ambiciuloj volas rabi la gloron de nia granda Majstro.

Nia ĵurnalo estos por nia legantaro informilo pri la tutmonda 
esperantista movado ; kompreneble ĝi estos precipe bonega 
ligilo inter la belgaj grupoj. Dankeme ui akceptos de ili ĉiujn 
informojn kaj ni petas afable ilian ŝatindan kunlaboradon kaj 
apogon.

« Belga Esperantisto » klopodos por interesi sian legantaron 
per la bona elekto de sia enhavo. Gi enpresos se eble ĉiumonate 
unu el la produktoj de la Belga literaturo ; laŭvice ĝi prunte-



prenos de la literaturistoj kiuj uzas la Flandran kaj de tiuj kiuj 
uzas la Francan lingvon.

(ii ne forgesos la komenculojn kaj p u b l ik a s  regule paĝon pri 
« Esperanto facila ».

***
Kaj nun, antaŭen !
K uraĝe ni komencas la laboron por atingi la de ni priskrib

itan celon, rem em orante ĉiam la devizon de nia lando :

UNUECO DONAS FORTECON!

Deon Champv.

-  3  -

Parolo de Dro L. L. Zamenhof
f:K LA MALFERMO DE LA

K V A R A  E S P E R A N T I S T A  K O N G R E S O .

S injorinoj kaj S injoroj,

A perante antaŭ vi kiel tradicia malfermanto dela  esperantistaj 
kongresoj, mi permesas al mi antaŭ ĉio esprimi la plej respektan 
dankon de nia kongreso al Lia R egnestra Mosto la Reĝo Frede- 
riko-Aŭgusto de Saksujo por la gran Ja  honoro, kiun li faris al ni, 
prenante sur sin la altan protektadon de nia kvara kongreso. 
Mi esprimas ankaŭ profundan dankon de nia kongreso al Sinjoroj 
la Ministroj kaj aliaj eminentaj personoj, kiuj bonvolis eniri en la 
honoran prezidantaron kaj honoran komitaton de nia kongreso. 
Mi esprimas ankaŭ nian dankon al tiuj landoj, kiuj sendis al nia 
kongreso oficialajn delegitojn, kaj al la alilandaj konsuloj, kiuj 
honoris nin per la reprezentado de iliaj landoj ĉe nia malferma 
kunveno. Nun la unuan fojon nia kongreso aperas sub la oficiala 
sankcio de regnestro kaj reg istaro ; mi estas cer a, ke la Esper
antistoj alte taksos la gravecon de tiu ĉi fakto; mi esperas, ke ĝi 
estos komenco de tiu nova tempo, kiam nia ideo ĉesos esti pen- 
nado de nur privataj personoj, sed ĝi fariĝos grava tasko por la 
registaro de la mondo.

En la nomo de la kvara tutmonda esperantista kongreso mi 
salutas la landon germ anan, kies gastoj ni ĉiuj estas en la nuna 
momento; precipe nii salutas la Saksan reĝlandon, kiu al ni, filoj 
de la plej diversaj landoj kaj gentoj, aranĝis belan akcepton en 
sia centro mem, en sia fama kultura ĉefurbo. Mi esprimas nian
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koraa dankon al la Saksa registaro kaj precipe al la Dresdena 
urbestraro por la  tu ta  helpo, kiun ili donis al nia kongreso, kaj por 
la saluto, kiun ili aŭdigis al ni per siaj estimataj reprezentantoj.

Fine mi esprimas, certe en la nomo de ĉiuj esperantistoj, nian 
koran kamaradan dankon al niaj germ anaj samideanoj kaj antaŭ 
ĉio al nia Kvaro por la Kvara, kiuj prenis sur sin la malfacilan 
taskon aranĝi nian kongreson ĝuste en ĉi tiu jaro , kiam ekzistis 
tiom da malhelpoj, kaj kiuj, dank’ al sia granda sindoneco, a ran ĝ 
is ĉion en la plej bona maniero kaj enskribis per tio tre  gravan 
paĝon en la historion de nia afero.

Germanujo, la lando de la filozofoj kaj poetoj, kiu estis iam la 
centro de la humanistoj, havas por nia ideo specialan signifon 
per tio, ke en ĉi tiu lando,dank’ al la neforgesebla granda merito 
de la pastro Johann Martin Schleyer, nia ideo ricevis sian unuan 
disvolviĝon kaj la unuan potencan puŝon antaŭen. Germanujo 
sekve estas la lulilo de la ideo de lingvo internacia. Ni, speciale 
esperantistoj, havis ankaŭ en Germanujo niajn unuajn plej 
gravajn batalantojn, Einstein kaj Trom peter. Estas vero, ke 
poste en la daŭro de tre  longa tempo nia ideo en ĉi tiu lando 
ŝajnis tute m ortinta; sed en la lastaj jaroj ĝi tie ĉi denove vigle 
reviviĝis, kaj ni havas plenan esperon, ke post nia nuna kon
greso, kiam la Germanoj ekkonos nin pli proksime kaj konvink
iĝos per siaj propraj okuloj kaj oreloj, ke ni ne estas iaj teoriaj 
fantaziuloj, nia afero ĉi tie ekfloros ne malpli potence, ol en la 
aliaj grandaj landoj, kaj en la komuna ĉiuhoma afero Germanujo 
baldaŭ okupos unu el la  plej honoraj lokoj.

K araj S amideanoj !

En la daŭro de la lasta jaro  en nia afero okazis faktoj, kiuj 
maltrankviligis por iom da tempo la mondon esperantistan. Nun 
ĉio jam denove trankviliĝis. Nia arbo, pri kiu mi parolis en 
Kembriĝo, en la pasinta jaro  plej konvinke montris sian tutan 
fortecon kaj sanecon, ĉar m algraŭ la tu te  ne atenditaj atakoj, 
kiuj en la daŭro de kelka tempo kaŭzis grandan krakadon, la 
arbo konservis sian tutan potencon kaj perdis nur tre  malmultajn 
foliojn. M algraŭ la  kaŝite preparitaj kaj rapide plenumitaj atakoj, 
kiuj ne donis al niaj soldatoj la povon dece orientiĝi kaj in ter
komunikiĝi, ĉiu el ili sur sia aparta  loko staris forte kontraŭ 
ĉiuj forlogoj,kaj nur tre  malmultaj lasis sin kapti per lertaj vortoj. 
Super la okazintaj faktoj ni povus sekve silente transiri al la 
tagordo. Tamen, por gardi niajn venontajn batalantojn kontraŭ 
similaj surprizoj, mi permesos al mi diri kelke da vortoj pri tiu 
temo.El la tempo pasinta ni ĉerpu instruon por la tempo venonta.

Pasis jam ĝuste tridek jaroj de la momento, kiam Esperanto 
unue aperis antaŭ m algranda rondo da amikoj; pasis jam  dudek 
unu jaroj d e la  momento, kiam Esperanto unue aperis publike
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antaŭ la mondo. Tre malforta ĝi estis en la unua tempo; ĉiu plej 
m algranda bloveto povis ĝin renversi kaj mortigi; ĉiu bona vorto 
de la plej sensignifa homo aŭ de la plej senvalora gazeto donis 
al niaj pioniroj esperon kaj kuraĝon ; ĉiu a takan ta  vorto kaŭzis 
al ili doloron. Kiam antaŭ dudek jaroj la Amerika Filozofia 
Societo volis preni la aferon de lingvo internacia en siajn 
manojn, tio estis por la aŭtoro de Esperanto tiel altega kaj ne
atingebla aŭtoritato , ke li, kiu tiam havis ankoraŭ la  rajton 
disponi pri Esperanto, tuj decidis fordoni ĉion al la manoj de tiu 
societo, ĉar, estante tute sensperta, li tiam ankoraŭ ne sciis, kia 
grandega diferenco estas inter teorio kaj praktiko.

Feliĉe la entrepreno de la Amerika societo ne sukcesis. Mi 
uzas la vorton «feliĉe» , ĉar efektive nun, kiam mi estas pli 
sperta, por mi estas afero tute senduba, ke, se la entrepreno de 
tiuj teoriistoj daŭrus iom pli longe, la tu ta  ideo de lingvo in ter
nacia jam de longe estus tute senkreditigita kaj enterigita por 
ĉiam, aŭ almenaŭ por tre  longa, longa tempo.

Niaj pioniroj laboris, kaj la afero kreskis. Baldaŭ ni ĉiam pli 
kaj pli akiradis la konvinkon, ke de teoriistoj ni devas atendi tre 
malmulte da bono por nia afero; ke ĉiuj laŭdoj kaj mallaŭdoj de 
flankaj personoj havas por ni nur Ire m algrandan signifon; ke ni 
devas fidi sur niajn proprajn fortojn, nian propran paciencon kaj 
konstantecon ; ke la mondo venos al ni nur tiam, kiam ĝi vidos en 
ni potencon, kiam ĝi vidos, ke ni ne palpas en mallumo, ke ni ne 
perdas hodiaŭ, kion ni akiris hieraŭ, ke nia vojo estas klara kaj 
rek ta  kaj ni de ĝi neniam deflankiĝas.

Sed ne per unu fojo ni venis al tiu fortika konvinko. En la unua 
tempo,vidante ke nia afero progresas tre  malrapide kaj malfacile, 
multaj esperantistoj pensis, ke la kaŭzo de tio kuŝas en nia lingvo 
mem, ke, se ni nur ŝanĝos tiun aŭ alian detalon, la mondo tuj 
venos al ni en granda amaso. Tiam venis la periodo de la granda 
postulado de reformoj. Feliĉe tiu periodo daŭris ne longe. La 
esperantistoj baldaŭ konvinkiĝis, ke veni al ia komuna, ĉiujn 
kontentiganta kaj silentiganta interkonsento pri la esenco de la 
reformoj estas tu te  ne ebla, kaj la ekstera mondo, kiun la  reform 
uloj celis, restis absolute indiferenta koncerne tion, ĉu tiu aŭ alia 
detalo havas en nia lingvo tian formon aŭ alian; oni baldaŭ kon
vinkiĝis, ke per reformado ni nur perdos ĉion ĝis nun akiritan kaj 
gajnos absolute nenion. Tiam la esperantistoj firme decidis ne 
paroli plu pri iaj reformoj. Kelkaj tre  malmultaj malkontentuloj 
forlasis Esperanton kaj kune kun kelkaj ne-esperantistoj, kiuj 
rigardis sin kiel plej kom petentajn en la afero de lingvo in ter
nacia, komencis inter si ĝis nun ankoraŭ ne finiĝintan kaj neniam 
finiĝontan diskutadon pri diversaj lingvaj demandoj, kaj ili staras 
nun sur tiu sama punkto, sur kiu ili staris antaŭ dekkvar jaroj. 
La tu ta  cetera  esperantistaro  en plena harmonio forte grupiĝis 
ĉirkaŭ sia konstanta standardo kaj faris de tiu tempo grandan, 
grandegan marŝon antaŭen.
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De la tempo, kiam la esperantistoj ĉesis paroli pri reformoj, 
komenciĝis por Esperanto periodo ĉiam pli kaj pli brilanta. En 
la komenco, sub la premo de tre  grandaj malhelpoj eksteraj, ni 
progresadis tre  malrapide kaj malfacile. Sed sub la influo de nia 
plena interna harmonio kaj nia nedekliniĝa irado rek te antaŭen, 
niaj fortoj ĉiam pli kaj pli kreskis. Nun ni atingis tian potencon, 
pri kiuj multaj el ni antaŭ dek jaroj ne kuraĝis eĉ revi, kaj se ni 
marŝos en tia sama harmonio kiel ĝis nun, nenia forto en la mondo 
povas haltigi nian iradon, kaj ni plene atingos nian celon; ĉiu
hore kreskas la nombro de niaj partianoj, ĉiutage pligrandiĝas 
la nombro de niaj grupoj. Nia literaturo kreskas tiel senhalte kaj 
rapide, ke multaj malgrandaj nacioj jam nun povas nin envii. La 
praktika uzado de nia lingvo fariĝas ĉiam pli kaj pli granda. Dum 
ankoraŭ ne longe oni tute silentis pri ni kaj poste oni nin mokis, 
nun oni jam ĉie nin respektas, kiel grandan potencon. Eĉ tiuj niaj 
principaj kontraŭuloj, kiuj antaŭ ne longe malŝate rigardis nin 
de alte, nun jam krias alarmon.

Nia lingvo mem konstante pli riĉiĝas kaj elastiĝas. Iom post 
iom konstante aperas novaj vortoj kaj formoj, unuj fortikiĝas, 
aliaj ĉesas esti uzataj. Ĉio fariĝas kviete, senskue kaj eĉ neri
markeble. Nenie montriĝas ia diferenciĝado de nia lingvo laŭ la 
diversaj landoj, kaj ju pli spertaj fariĝas la aŭtoroj, despli simil- 
iĝas reciproke ilia uzado de nia lingvo, malgraŭ la granda 
malproksimeco de iliaj lokoj de loĝado. Nenie rompiĝas aŭ 
difektiĝas la kontinueco inter la lingvo malnova kaj nova, kaj 
malgraŭ la fakto, ke nia lingvo forte disvolviĝas, ĉiu nova esper
antisto legas la verkojn de antaŭ dudek jaroj kun tia sania 
perfekta facileco,kiel esperantisto tiutempa, kaj li eĉ ne rimarkas, 
ke tiuj verkoj estas skribitaj ne nun, sed en la unua, suĉinfana 
periodo de nia lingvo.

Nia afero regule kaj trankvile iras antaŭen. La tempo de la 
teoriaj juĝoj kaj de kliuiĝado antaŭ ŝajnaj aŭtoritatoj jam  de 
longe pasis. Se iu nun esprimas sian opinion aŭ konsilon pri 
Esperanto, oni jam ne demandas, ĉu li estas horno grandfam a aŭ 
ne, — oni nur demandas, ĉu liaj konsiloj estas konformaj al la 
naturaj bezonoj kaj la natura irado de nia lingvo aŭ ne. Se iu 
glornoma persono en plena nesciado de nia afero esprimas iun 
el tiuj sensencaĵoj, kiujn ni jam tiel ofte aŭdis, ekzemple, ke arta  
lingvo estas utopio, ke la esperantistoj sin reciproke ne kompre
nas, k. t. p., aŭ se li, forgesante la nunan staton de Esperanto kaj 
la teruran ekzemplon de la Volapŭka akademio, postulas, ke ni 
rebaku la tutan lingvon laŭ lia teoria recepto, — tiam ni, esper
antistoj, indiferente ĉion aŭskultas kaj trankvile iras nian vojon.

Ne por fieri pri nia forteco nii diras ĉion ĉi tion : neniu el ni 
havas la rajton esti fiera, ĉar nia forteco ne estas la merito de iu 
el ni aparte, sed ĝi estas nur la rezultato de m ultejara pacienca 
laborado de multo da personoj. Mi volis nur atentigi vin pri tio,
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ke eu nia afero ĉio povas esti atingita nur per harmonio kaj 
konstanteco. Se nin ne gvidus fera konstanteco, nia lingvo jam 
de longe ne ekzistus, kaj la vortoj « lingvo internacia » estus la 
plej granda m okataĵo por la mondo.

La longa kaj malfacila batalado nin hardis,kaj ne sole la voĉoj 
de apartaj personoj, sed eĉ la premo de ia granda potenco nun 
jam ne povus deklini la esperantistaron de ĝ ia klara kaj rekta 
vojo. Kia do estas la kaŭzo, ke en la pasinta jaro  en nia tendaro 
subite naskiĝis tia granda vento, kiu en la daŭro de momento 
minacis alporti al ni tiom da malbono? Kiu estis tiu ŝajne grand
ega  forto, kiu por momento enportis tian neatenditan konfuzon 
en nian mezon? Nun, kiam ĉio jam  klariĝis, ni povas konfesi, ke 
ĝi ne estis ia eksterordinare granda potenco, ĝi estis simple 
kelkaj malmultaj personoj ; sed la danĝereco de ilia atako kon
sistis en tio, ke tiu atako ne venis malkaŝe el ekstere, sed ĝi estis 
kaŝite preparita  kaj tute neatendite aranĝ ita  interne de nia 
tendaro.

Ĝi estas historio, pri kiu mi ne volas paroli. Nun mi volas nur 
diri jenon: ni ĉiuj estas reprezentantoj de la ideo de lingvo in ter
nacia, ni faru kun ĝi, kion ni volas, sed ni agu honeste kaj ni 
memoru, ke pri niaj agoj la estonteco severe nin juĝos. Memoru, 
ke Esperanto estas nenies propraĵo, ke la  esperantistoj havas 
plenan rajton fari kun ĝi ĉion, kion ili volas, se ili nur faros ĝin 
singarde, lojale kaj interkonsente. Nur por gardi nian lingvon 
kontraŭ anarkio de la flanko de apartaj personoj, nia lingvo 
havas sian plej senpartie e 'ek titan  kaj el plej kompetentaj p er
sonoj konsistantan kaj konsistontan Lingvan Komitaton, kiu, de
pendante de neniu mastro, havas plenan rajton kaj plenan povon 
esplori kaj prezenti al la sankcio de la esperantistaro ĉion,kion ĝi 
volos.La Bulonja Deklaracio malpermesas nur,ke apartajperson- 
oj rompu la lingvon arbitre, ĝi estas kreita nur por gardi la ek
streme necesan kontinuecon en nia lingvo. Se iu el vi trovas, ke ni 
devas fari tion aŭ alian,prezentu vian deziron al la Lingva Komi- 
tato.Se tiu Komitato ŝajnos al vi tro konservativa, tiani memoru, 
ke ĝi ekzistas ne por la plenumado de diversaj personaj kapricoj, 
sed por la gardado de la interesoj de la tu ta  esperantistaro; ke 
pli bone estas, ke la Komitato faru tro m alnulte, ol ke ĝi facil
anime faru ian paŝon, kiu povas malutili al uia tuta afero; ĉar vi 
ĉiuj konfesas ke la esenco de nia lingvo estas ĝusta kaj oni povas 
disputi nur pri detaloj, tial ĉio bona kaj ĉio efektive necesa povas 
facile esti fara ta  en ĝi per vojo lojala, en harmonio kaj paco.

La personoj, kiuj volas altrudi al la tu ta  esperantistaro siajn 
dezirojn, diras ordinare, ke ili havas la plej bonajn ideojn, kiujn 
la plimulto da esperantistoj certe aprobus, sed iaj ĉefoj ne volas 
ilin aŭskulti kaj ne permesas al ili prezenti siajn ideojn por 
esplorado. Tio estas ne vera. Vi scias, ke laŭ la nova ordo, kiu 
per komuna voĉdonado akceptis por si nia Lingva Komitato, ĉiu
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homo ne sole havas la rajton prezenti al la Komitato siajn pro
ponojn, sed se la propono havas eĉ nur plej m algrandan ŝajnon 
de seriozeco, se inter la cent membroj de la Komitato la propono 
akiris por si eĉ nur la aprobon de kvin personoj, tio jam  sufiĉas, 
ke la Lingva Komitato estu devigata esplori tiun proponon. Vi 
vidas sekve, ke neniu povas plendi, ke oni lin ne aŭskultas aŭ ke 
iaj ĉefoj prezentas al voĉdonado nur tion, kion ili deziras.

Se iu diras al vi, ke oni devas ĉion krude rompi, se oni per ĉiuj 
fortoj kaj per ĉiuj eblaj rimedoj penas m alkontentigi vin; se de 
la vojo de severa unueco de tiu sola vojo, kiu povas konduki nin 
al nia celo, oni penas forlogi vin, — tiam gardu vin! tiam sciu, ke 
tio kondukas al malordigo de ĉio, kion multaj miloj da personoj 
atingis por la granda ĉiuhoma ideo por m ultejara pacienca 
laborado.

Mi finis. Pardonu al mi la m alagrablan temon, kiun mi elektis; 
ĝi estas la unua kaj espereble ankaŭ la lasta fojo en la historio 
de niaj kongresoj. Kaj nun ni ĉion forgesu; ni komencu la g ran 
dan feston, por kiu ui ĉiuj kunvenis el la diversaj landoj de la 
mondo; ni ĝoje pasigu nian grandan ĉiujaran semajnon de la 
pure hom ara festo. Ni memoru pri tio, ke niaj kongresoj estas 
ekzercanta kaj edukanta antaŭparolo por Ia historio de la e s a n ta  
interfratigita homaro. Por ni estas g rava ne iaj bagatelaj detal
ajoj de nia lingvo, sed ĝ ia esenco, ĝia ideo kaj celo, tial ni antaŭ 
ĉio devas zorgi pri ĝ ia seninterrom pa vivado, pri ĝ ia senhalta 
kreskado. G randa estas la diferenco inter homo-infano kaj homo
viro; granda eble estos la diferenco inter la nuna Esperanto kaj 
la evoluciinta Esperanto de post multaj jarcento j; sed dank’ al 
nia diligenta gardado, la lingvo fortike vivos, m algraŭ ĉiuj 
atencoj, ĝia spirito fortiĝos, ĝ ia celo estos atingita, kaj niai 
nepoj benos nian paciencon.

Estis por ni granda honoro kaj granda ĝojo ricevi la sekv
antajn leterojn.

Ni konsideras ilin kiel la certigon pri la neceseco de la kreo 
de nia organo, kiel la  aprobon de nia program o kaj kiel ateston 
pri fido en la redaktoraro de « Belga Esperantisto ».

Tutkoran dankon al niaj estimataj korespondantoj.
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agrabla novaĵo. Mi sendas al la nova organo m ian sinceran gratulon kaj 
deziron de plej bona prosperado.

Mi ĝojas, ke por niaj belgaj am ikoj baldaŭ m alaperos la m albona sonĝo, 
kiu tu rm en tis  ilin en la daŭro de tu ta  ja ro  ; ke ili baldaŭ bavos denove 
organon vere kaj klare esperan tistan , kiu firme kaj senŝanceliĝe konduk
adus ilin laŭ tiu rekta vojo, k iun Ia esperantistaro  en plena unueco iras 
jam  pli ol 20 jaro jn , — organon, kiu plu ne penados fortiri ilin de nia 
armeo, sed konstante instruados al ili severan disciplinon, obeon kaj estimon 
por nia kom una standardo.

Nian grandan kaj gravan celon ni povos atingi n u r per unueco, per unueco, 
per unueco !

Mi esperas, ke tiuj nem ultaj belgaj am ikoj, kiuj forlasis nian komunan 
vojon, baldaŭ kom prenos, kian m alutilon ili per sia agado alportas al nja 
ideo, kaj ili noble kaj kuraĝe tion konfesos ; kaj nun , kiam la opinio de 
la esperantistaro estas jam  senduba, ili subm etos siajn personajn opiniojn 
kaj dezirojn al la opinio kaj postuloj de Ia plim ulto kaj m ontros, kiel agas 
honestaj kaj bravaj batalantoj por granda ideo.

L. L. Zamenhof.

LETERO DE S™ E. BOIRAC.

Prezidanto de la Lingva Komitato kaj de la Akademio Esperantista.

Dijon, la 13*" de Oktobro 1908.

A ltestim ataj Sinjoroj,

Kun granda ĝojo mi eksciis la gravan kaj kuraĝan decidon de la Belga 
Ligt», per kiu ĝi aperigis al la E sperantistaro  siajn verajn sentojn kaj sin 
definitive rem etis en la unuajn rangojn de la batalantoj por nia afero. Oni 
ripetad is al mi, ke Belgujo deziras deflankiĝi de nia kom una vojo kaj sekvi 
novan standardon ; sed vi provis evidente, ke tio ĉi ne estas vera, kaj ke 
vi kontraŭe obstinas resti fidelaj al la feliĉe elprovita kaj ĉiam vivanta kaj 
kreskanta Zamenhofa Esperanto. Ero tio  ĉi, kun ĉiuj Esperantistoj, mi vin 
gratulas kaj deziras plenan sukceson al via baldaŭ naskota « Belga E sper
an tisto  ».

E. Boi kac.

LETERO DE S™ CARLO BOURLET,
Prezidanto de la Grupo Esperantista de Parizo, Direktoro de

« La Revuo ».

Parizo, la li»" de Oktobro 1908.

K araj Sam ideanoj,

1-a sciiĝo de la baldaŭa apero de nova monata revuo belga, pure esper
antista, kaŭzis al ini tre  grandan ĝojon. Ne n u r mi deziras al via gazeto 
belan sukceson, sed mi certe, pe r ĉiuj miaj fortoj, klopodos por diskonigi 
ĝin kaj a ltiri al ĝi abonantojn.

Dum la lastaj tem poj kelkaj kondukantoj cle la Esperanta movado forlasis 
nian verdan standardon, provante forlogi siajn  soldatojn, lli ne kom prenis, 
ke jam  de longe Esperanto estas neniea propaĵo, ke ekzistas nun VEBA
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POPOLO ESPERANTISTA, kies lingvon oni ne pli povas subite ŝanĝi ol 
nni povas aliformigi ilian nacian lingvon.

Ili ne kom prenis, ke ŝajna teoria plibonigo povas esti praktika  difekto, 
ke la unua kaj ĉefa supereco de Esperanto estas ĝia elasteco, kiu donis al 
ĝi la vivon. Ili ne kom prenis, ke la genio de Zam enhof konsistas precipe 
en lio, ke li ne tro  severe enkatenis sian lingvon en rigidaj reguloj, ke 
li lasis al ĝi liberecon kaj sekve artecon.

Kaj tiel ili falis en gravan eraron.
Sed en ambaŭ niaj landoj la  popola saĝeco kon traŭstaris  la frenezecon 

d e la  kondukantoj, kaj ĝis venos la tem po, kiam niaj erariĝintaj sam ideanoj 
malblindiĝos, ni devas ilin  forlasi.

« Helga Esperantisto » estos defendanto de la vera Vero, kaj tu j grupigos 
ĉirkaŭ si la Esperantistojn en via lando.

(n m ontras al ni, Francoj, la ĝustan vojon, kaj mi kore esprim as la de
ziron, ke baldaŭ aperu ankaŭ iu « Franca E sperantisto  », gazeto kiu k u n 
frato laborados kun la via en niaj du landoj.

Sincere via
C. Bourlkt.

LETERO DE S™ K. BEIN,
Vicprezidanto de la E sperantista Akademio.

Varsovio. II X. I IKIS.

E stim ata j Sinjoroj Redaktoroj,

Mi kore dankas vin pro la afabla sciigo pri la fondo de « Belga E sper
antisto  » kaj kun plej sinceraj deziroj de sukceso mi sendas m algrandan 
tradukon por via gazeto. Vivu, kresku, kaj floru « Helga E sperantisto  » !

Kun tu tkora  m anprem o,
K. Bki n.

LETERO DE S™ KOLONELO JOHN POLLEN, 
Prezidanto de la  « British Esperanto Association ».

London, 22*" de Oktobro 1908.

Kuraj ka j A ltestim ataj Sinjoroj,

Mi tre  ĝojas aŭdi pri via fideleco al la  Zamenhofa Esperanto. Vi, Belgoj, 
estas praktikaj kaj honestaj homoj, kaj mi deziras por via nova monata 
revuo longan vivon kaj tre  grandan sukceson.

Bonvolu akcepti, Altestimataj Samideanoj, mian koran saluton kaj kredu 
min ĉiam

Via fidela, <*) 
J . Poi.I.BN.

(*) Fro manko de spaco ni devas prokrasti ĝis la apero de la num ero li» 
la enpresigon de leterojn ricevitajn de S fn° Rosa Junck , S™ Drcves Uiterdvck, 
Sro Ĉefeĉ, G10 Sebert, Sro Grabowski, k. c.
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Belga Ligo Esperantista.
LA ĜENERALA KUNVENO DE LA 20» DE SEPTEMBRO LASTE.

La ĝenerala  kunveno de la Belga Ligo Esperantista okazis la 
dimanĉon 20an de Septem bro en la granda salono de la « Maison 
des Médecins » (Domo de la Medicinistoj), 17, G rand’ Place en 
Bruselo.

G randa aro da liganoj ĉeestas, el ĉiuj regionoj de la  lando 
alvenis delegitoj ; kun la Bruselanoj, la membroj el Antverpeno 
kaj Verviers estas multnombraj. Sro Massau, profesoro de la  Uni
versitato el Gand kaj F rato  Izidoro, ambaŭ membroj de la 
Honora Komitato de la Ligo ankaŭ ĉeestas; inter la bonekon
ataj membroj de la Belga sam ideanaro ni citos : Sro Centner, 
honora prezidanto de la Societo « Esperanto » el Verviers, Sro 
Rossignol, prezidanto de la Federacio de la Instruistoj, Sro G. 
Roy (franco) iniciatoro de la  demando pri N eŭtra Moresnet, la 
prezidantoj de ĉiuj ligaj grupoj, k. c.

Sr° Komandanto Ch. Lemaire prezidas.
Post aprobo de la protokolo de la kunsido de la 28:l de Julio 

1507, Sro Jos. Jamin, ĝenerala sekretario, legas la ĉiujaran ra
porton pri la agado de la Ligo kaj Sro J. Coox, administranto- 
kasisto, prezentas la nunan situacion de la kaso de la Ligo.

Sro Van der Biest, vicprezidanto de la Ligo, prezentas la ra 
porton pri la diplomoj, je  I’ nomo de la speciala komisio difinita 
por la akiro de la atesto  pri profesora kapableco.

La gediplomitoj sin prezentas por ricevi tiun ateston kun g ra 
tulojn de la prezidanto, meze la aplaŭdoj de la ĉeestantaro.

Siavice la diversaj delegitoj de la grupoj raportas pri la agado 
de sia societo ; Sro Chalon je  I’ nomo de la grupo Pioniro (Bru
selo), Sro Giminne, de la grupo Bonveno (Ikselo), S r0 Mathieu, 
de la Societo « Esperanto » (Verviers), Sr0 W itteryck, je  I’ nomo 
de la Bruĝa grupo, kiu ankaŭ legiĝas protokolon de la citita 
grupo tute « fidelan », Sro Delvaux, de la K arloreĝa grupo kaj 
Sr0 Ch. Schrievver, je  I’ nomo de la grupo « Amikejo » el N eŭtra 
Moresnet.

La sesa temo de la tagordo estas la ekzameno de la nuna in
terna situacio de la Ligo kaj de la ĝenerala nuna situacio de la 
lingva demando.

La prezidanto, K 10 Ch. Lemaire, deklaracias ke li deziras ne
pre repreni sian liberecon kaj ke la agoj de kelkaj grupoj,blinde 
konservatemuloj montras al li ke la revita unueco, por kiu li 
multe laboris, havas nenian ŝancon por sukcesi. Li skribis en 
Belga Sonorilo sub literoj B. S. serion da artikoloj, en kiuj li



montris ke, se Esperanto akceptus nur la logikajn regulojn pri 
deveno starigitajn de Sro Couturat, la interkonsento estus facila. 
Bedaŭrinde multaj samideanoj ne atentis tiun proponon kaj de 
nun li intencas esplori la plenan demandon pri la reformoj. Eĉ 
se lia intima konvinko ne estus jam plena, ĝi tuj pleniĝus post la 
decido de la  Berlina grupo (de kiu decidon li legas) kaj de multaj 
grupoj en Francujo, Anglujo kaj Germanujo. Li decidis forlasi la 
prezidon de la Ligo kaj invitas Son Van der Biest anstataŭi lin.

S ro Van der Biest, vicprezidanto de la  Ligo, prezidas.
Sro Massau, profesoro de la U niversitato de Gand sciigas ke 

li estis Volapukisto kiam Esperanto aperis. Pri tio, la  tiamaj 
fundamentistoj intencis silenti kaj nur sin okupis pri financaj 
aferoj, vendo de broŝuroj, libroj kaj ĵurnaloj; kiam li postulis de 
la ĉefoj kelkajn infoimojn, tiuj ĉi respondis ke Esperanto estas 
nur lingvaĉon kaj la tridek ĵurnaloj sin deklaris fidelaj ĝis morto; 
efektive baldaŭ ĉiuj mortis. Kaj nune, la sam a okazo renoviĝas ; 
Esperanto fariĝis financan aferon por multaj personoj ; post 
decido de la Delegacio, li ricevis el Genève avizon de Scienca 
Societo kiu decidis ke lingvo de la  Delegacio estas lingvaĉo kaj 
li mem subsignis ateston pri tio. Hodiaŭ li k lare vidas ke sama 
okazo ankaŭ renoviĝis, oni lin erarigis ; kaj tam en preskaŭ ĉiuj 
ĵurnaloj juras ke ili estos fidelaj ĝis morto ; baldaŭ ĉiuj mortos. 
Nenio povus haltigi la homan progreson.

S r0' Centncr kaj Seynave, el Verviers, sciigas ke ekzameno de 
la reformaj proponitaj de la Delegacio estas necesa, oni ne 
povas stariĝi kontraŭ la progreso kaj la netuŝebleco de ia Fun
damento aŭ de iaj doktrinoj, kiuj povus nur faligi nian kaŭzon. 
Sro Seynave sciigas ankaŭ ke li ne akceptos renovigon de sia 
mandato ĉe la Komitato. Sam an deklaracion faras Fraŭlino 
Lecomte kaj Sro Jos. Jamin. Sro Luc. Blanjean, vicprezidanto de 
la  Ligo estas ankaŭ malnova defendanto de la kaŭzo, li estis 
Volapukisto kaj certigas ke la Volapuk estis en plena sukceso 
kiam ĝiaj m allertaj direktantoj fariĝis necedemaj ; la disvastig
ado de la lingvo per libroj kaj ĵurnaloj estis tiel intensiva kiel 
la nuna Esperanta disvastigo ; li ankaŭ sciigas ke li ne povas 
antaŭeniri kontraŭ la progreson.

S ro W itteryck el Bruĝo, frato Izidoro kaj Sro Sw agers el Ant
verpeno prezentas ankaŭ sian opinion. La debato estas iom 
konfuza. Sr0 Seynave proponas finon de la diskuto. P er voĉdono 
la  kunsido decidas daŭrigon de la diskuto. Sro Sw agers propon
as decidon per kiu la Ligo akceptus la reformojn enkondukotaj!! 
de la Lingva Komitato kaj de la Akademio. Sro Blanjean pro
ponas rompiĝon de la Ligo kiu perm esos al ĉiuj iri sian vojon. 
Kelkaj personoj rim arkigas ke la  propono de Sr0 Sw agers ak
ceptas iajn reformojn, sed la fundamento kaj ĝ ia fama netuŝ
ebleco ne tion permesas. Fine, S r0 Sw agers redaktas novan 
proponon, kiu akceptas la  reformojn naskigitajn de la evolucio 
de la lingvo difinota de la  aŭtoritatoj.
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Oni voĉdonas.
La propono de Sro Blanjean pri rompiĝo de la Ligo estas for

ĵe tita  per g rava plimulto. La sama plimulto akceptas la proponon 
de deklaracio de Sto Swagers.

La sepa temo de la tagordo estas la baloto por elekto de ses 
• membroj de la Komitato (art. 7a de la Regularo).

Fraŭlino E. Lecomte, Sr°Ĵ C. Lemaire, Luc. Blanjean, M. Sey- 
nave kaj Jos. Jamin ne akceptas novan mandaton.

Je I’ fino de la kunsido, la ĉeestantaro elektas la sekvantajn 
membrojn, kiel komitatanojn :

Sro Ra3-m. Van Melckebeke, el Antverpeno,
Sro Swagers, instruisto, el Antverpeno,
Sr0 O. Van Schoor, farmaciisto, el Antverpeno,
Sro L. Champj', inĝeniero, el Antverpeno,
Sro abato Austin Richardson, el Bruselo,
S ro Komandanto Duverdjm, el Bruĝo.

Ĉi supre ni enpresigis la  raporton pri la lasta ĝenerale kunveno 
de la Belga Ligo Esperantista, raporton ŝuldatan al la servemo 
de Sr0 Jos. Jamin, kiu, ĝis la fino de la kunsido, konsentis funkci
adi kiel sekretario.

Ĉar la debato estis tre  agitata, kaj efektive diversfoje « iom 
konfuza », ni plene komprenas la malfacilon raporti detale pri ĝi, 
kaj ni eĉ bonvole senkulpigas la estim atan raportinton, ĉar li 
dediĉis nur tre  malmultajn vortojn al tiuj anoj, kiuj ne ŝatas la 
reformojn laŭ Ido, raportan te  cetere amplekse pri la  paroladoj 
de Sro Kto Lemaire, Massau, Centner, Se3'nave kaj Blanjean.

Ni tamen bedaŭras la forgeson de la jena  deklaracio de Sinjoro 
Witter3'ck : La Esperantistoj tute ne volas haltigi la progreson, 
sed ili nur akceptos tiujn ŝanĝojn, kiuj estas prezentataj de la 
Lingva Komitato kaj de ĝ ia Akademio, la  solajn aŭtoritatojn en 
la  Esperantistaro.

Sr0 Jamin ne akceptu malbone tiujn ĉi pripensojn.
La grandan signifon de la kunsido de la 2 0  de Septembro ni ne 

trovas en tio, kion oni tie diris, sed en tio, kion oni decidis.
Ni memorigu tiujn decidojn :
Ie Per grava plimulto oni forĵetas la proponon de Sr0 Blanjean 

pri disigo de la Ligo;
2e La sam a plimulto akceptas deklaracion de Sro Swagers, 

redaktitan  sekve :
« La Belgaj Esperantistoj, aŭdinte la opinion de diversaj parol- 

« intoj, rilate al reformoj pri Esperanto, deklaras, ke verki kaj 
« enkonduki tiujn reformojn estas la tasko de la kompetentaj 
« aŭtoritatoj, nome la Lingva Komitato kaj ĝ ia Akademio, en 
« kiuj ili havas plenan fidon, — kaj decidas daŭrigi agem e la
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« propagandon por la Zamenhofa Esperanto, kies evolucion 
« fiksos la diritaj aŭtoritatoj. » (*)

3e La kunveno elektas ses delegitojn, fidelajn al la  nuna 
Esperanto, evolucionta kiel dirite.

Sekve de la supraj decidoj kelkaj inembroj de la Komitato de • 
la B. L. E., kiuj cetere jam de kelka tempo montris sian preferon 
por la projekto « Ido », forlasas « nian » Esperantan movadon, 
por serĉi laŭ alia vojo la solvon de la problemo de la lingvo 
internacia.

Ni plene respektas la opinion kiun ili libere kaj malkaŝe 
defendas, kaj nur povas esprimi la sinceran bedaŭron, kiun 
kaŭzas al ni ilia defalo.

La Redakcio de « Belga Esperantisto ».

R A P O R T O
pri la ekzameno por la akiro de diplomo pri profesora kapableco,

OKAZINTA JE DIMANĈO 12« DE APRILO 1908.

La ekzameno okazas en la sidejo de la « Poliglota Klubo », 
Ravensteinstrato en Bruselo, kaj komenciĝas je  la 9 ' matene.

Sro Van der Biest-Andelhof prezidas la juĝan taron ; li estas 
helpata de S r°Ĵ L.Blanjeau,Dro R.Van Melckebeke kaj Jos. Jamin.

Laŭ la regularo, la ekzameno estas duobla.
La skriba akzameno.seu helpo de vortaro, estas kunmetita jene :
Ie Traduko el Esperanto en nacia lingvo : Dix Conseils de 

Jefferson pour la vie pratique, (tien raadgevingen van Jefferson 
voor het practische leven). (La origina teksto en Esperanto 
troviĝas en « Unua legolibro » de Kabe, Paĝo 8*).

2e Traduko el nacia lingvo en Esperanto.
La fiŝkaptado, ĉerpita el la Bulonja kongresa libro (Paĝo 30).
3C. Letero. Skribi al via am ikinjo, ke vi vizitis en eksterlanda 

urbo kunvenon de la tiea esperantista grupo; donu detalojn pri 
via kora akcepto kaj pri la kunveno mem. (almenaŭ 15 liniojn).

La voĉa ekzameno okazas tuj post la skriba provo. Gi konsis
tas el legado, traduko en nacia lingvo kaj klarigo pri la vort-

(*) Kii nia proksim a num ero oni legu la. artikolon « In te rkonsen to» , de 
nia kunlaboranto Sro Frans Swagers, kiu klare m ontros, kiel la tu ta  Ksper- 
a n ti sta  ro povas faciligi la evoluciigan laboron cle la Akademio.
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formado kaj gram atikaj malfacilaĵoj de deko da linioj el la 
rakonteto « Divido » (vidu Esperantaj prozaĵoj, P. 7.).

La juĝan taro  interrom pas la kunvenon je  tagmezo, kaj daŭrig
as ĝin je  la 3a otni.

La dua parto de la  kunsido estas dediĉata al la didaktika parto 
de la ekzameno.

Kiel subjekto de la instruado la juĝan taro  elektis la temon : 
Instruu pri la lokaj partikoloj ie, kie, tie, tie, nenie.

Post tiu ĉi lasta  parto, kiu finiĝas je  la 5a, la juĝantaro  foriĝas 
por priparoli la rezultaton de la ekzameno. Gi decidas unuvoĉe 
ke ĉiuj kandidatoj sukcesis.

Jen iliaj nomoj :
Fraŭlinoj Celine Giffroid, Eugenie Gunzburg kaj Maria Posenaer 

el Antverpeno ;
Anna Guilliaume kaj Louise Hoffmann el Bruselo ;
Sinjorinoj Maria Claessens-De Deken el Antverpeno kaj Eek

d e  Staes-Van der Voorde el Bruselo;
Sinjoroj Victor Claessens kaj Rubin Untermann el Antverpeno.
G ratulante la  novajn diplomulojn la  prezidanto esprimas la 

deziron baldaŭ vidi ĉiujn kursojn instruatajn nur de profesoroj 
kiuj estos ricevintaj tiun ateston pri profesora kapableco.

Fine, Fraŭlino Gunzburg, kiel interpretantino de la novaj ge
diplomitoj adresas ĉarman dankan paroladeton al la ekzamen
anta komisio.

Bruselo, 20*" de Julio 1905.
Je I’ nomo de la juĝantaro,

Van dek Biest-A ndelhok.

HET ESPERANTO  IN DEN VREEMDE. L 'ESPERAN TO  A L'ÉTRANGER.

NEDERLAND. — De N edeiiaudschc 
esperant ische vereen igi ng « la Estonto 
estas nia » heeft onder den titel « la 
Holanda Pioniro » een nieuw m aand
schrift uitgegeven.

Het eerste nu miner, verschenen in 
O ctober z. L, doet zich zeer netjes voor 
en bevat een zeer belangrijken inhoud, 

De jaarlijksche abonnem entsprijs 
voor het Buitenland isgI.1.80(Sp. 1.50). 
Adres der R edactie: M. J . De Haan, 
Binnen B antam m erstraat, l i ,  te Am
sterdam .

PAYS-BAS. — La société esperan
tiste néerlandaise « La Estonto estas 
nia », vient de publier, sous le titre  
d la Holanda Pioniro » une nouvelle 
revue mensuelle.

Le prem ier num éro, paru  en octobre 
dern ier a belle apparence et contient 
un  texte très  intéressant.

Le prix de l’abonnem ent annuel 
pour l’É tranger est 11. 1.80 (Sp. 1.50). 
Adresse de la Rédaction : M. J. De 
Haan, Binnen B antam m erstraat, l i ,  
Amsterdam.



W ij richten een hartfelijkcn welkom- 
groet aan onzen nieuwen konlrater.

FRANKRIJK. — De verzam elaars 
van postzegels hebben nu ook een 
eigen esperantisoj! orgaan. Sedert Juni 
DJ08 verschijnt m aandelijks bij den 
heer Fize, au Pâtisson, Dezi ers (Frank
rijk) het tijdschrift « T ia  la Filatelio ».

Inschrijvingsprijs, 2 frank (Sp. 0.80) 
per jaar.

— In liet zeer verspreid tijdschrift 
« le petit Helio de la Mode » geeft Eliane 
eene reeks belangrijke artikelen over 
Esperanto en diciis vooruitgang. Het 
is een warme propaganda, door welke 
de geliefde schrijfster stellig veel 
nieuwe (vrouwelijke !) geestverwanten 
zal aan werven.

ENGELAND. — Zeer m erkw aardig 
zijn de uitslagen in zake van Esperanto 
in d it land verkregen. Reeds bestaan 
in Londen verscheidene onderw ijs
gestichten, w aar officieel Esperanto 
w ordt onderwezen en in een groot ge
tal der JJO plaatsen die Esperantistiko 
groepen bezitten, w erden officieel exa
mens van bekwaam heid in Esperanto 
ingericht.

Een schoon voorbeeld van den prak- 
tisehen geest van het Britische volk ï

— Voor cenige weken stelde men 
in Engeland een nieuwe W ereldtaal 
voor, die zou genoemd w orden 
« Con intio ». Maar de ontw erper ver
klaart dat zijne taal nog niet gereed 
is, zelfs dat liet m et zich zelve nog over 
het alphabet niet cens is. In afwach
ting zullen wij m aar getrouw  Espe
rantisten blijven !

••
ITALIE. — « Roma Esperantisto » 

geeft een jaarboek uit bevattende de 
adressen van meer dan KIOO esperan
tisten, wonende in 192 steden en (loi
pen van Italië. Tusschcn de 09 provin
ciën zijn er m aar 10, w aar men gcene 
esperantisten vindt.

De vorige m inister van het Post
wezen, de heer Alfi*. B acilli, huidige 
voorzitter van het hervorm ingskom i- 
teit d e r Italiaansche scholen, is zeer 
sym pathiek aan onze geliefde taal.

SPANJE. — « Tutm onda Espcro »

Nous adressons un cordial salu t de 
bienvenue à notre  nouveau confrère.

FRANCE. — Les collectionneurs de 
tim bres-poste ont depuis quelque 
tem ps un organe esperantiste à eux. 
Depuis ju in  1908 parait m ensuellem ent 
chez M. Fize, au Pâtisson, Béziers 
(France) la revue « 'l ra la Filatelio ».

Abonnem ent annuel 2 francs (Sp.
0.80).

— Dans la revue trè s  répandue « le 
pe tit Echo de la Mode » Eliane publie 
une série d’articles trè s  im portants 
su r l'E spéranto  et ses progrès. C’est 
une chaleureuse propagande, p a r  la
quelle la choyée journaliste  réussira 
infailliblem ent à  acquérir beaucoup 
de nouvelles adeptes.

ANGLETERRE. — Les résultats ob 
tenus en m atière desperante» dans ce 
pays sont très rem arquables. A Lon
dres il existe déjà plusieurs établisse
m ents d’instruction  où l’E spéranto  est 
enseigné officiellement e t dans un 
grand nom bre des 3J0 localités qui 
possèdent des groupes esperantistas 
on a officiellement organisé des exa
mens de capacité en Esperanto.

Bel exemple de l’esprit p ratique du 
peuple britannique!

— I l v a  quelques sem aines on p ro 
posa en Angleterre une nouvelle lan
gue universelle, qui serait nommée 
« Corintic ». Mais l'inven teur déclare 
que sa langue n ’est pas encore prête 
et qu'il n’est pas encore d’accord avec 
lui-m êm e pour l’alphabet, En a tte n 
dant neus resterons tout bonnem ent 
fidèles à l’Espéranto !

ITALIE. — « Roma Esperantisto  » 
publie un annuaire contenant les 
adresses de plus de 1000 espérantistes, 
dem eurant dans 192 villes e t villages 
d’Italie. Parm i les (»9 provinces il n’y 
en a que 10, où on ne trouve pas 
d’espérantistes.

Le ci-devant m inistre  des Postes, 
M. Alfred Bacelli, p résident actuel du 
Comité de réform e des écoles italien
nes, est très sym pathique à notre  
chère langue.

ESPAGNE. — « Tutm onda Espcro »
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van Barcelona bevat een w arm e uit- 
noodiging to t liet V* congres.

Men heeft aldaar een esperantism e 
beschrijving der stad uitgegeven.

De « Kataluna Societo », gesticht in 
1906 telt 200 leden,die een jaarlijkschc 
bijdrage van 12 pesetas betalen,

Het stadsbestuur verleent een ja a r
lijks hulpgeld van 2000 pesetas voor 
de inrichting van espcrantische leer
gangen.

Het dagblad « Veu de ('.alalunga », 
(rle Kreet van Catalogne) bevat dage
lijks berichten en artikelen in e sp e 
ra nto,

— In Valencia heeft men een groote, 
kunstige plakkaat gedrukt, met tekst 
in Esperanto, voor de aankondiging 
der tiendaagschc jaarm ark t.

— L it Burgos ontvangen wij een 
« Invito por la kvina universala Kon
greso de Esperanto en Hispanujo », 
met geïllustreerde beschrijving der 
stad.

Dit alles bewijst dat in Spanje onze 
zaak duchtig vooruitgaat.

RUMENIË en BULGARIE. — De
Kumeensche en Bulgaarsche esperan
tisten, in congres vereen ige! te Su meno 
op I T) .luli 1908, hebben de werkzaam 
heden besproken der Delegatie, aan 
wien de taak was gesteld om een in te r
nationale taal te kiezen. Zij zijn het 
cens geweest om te bestatigen, dat de 
zending der Delegatie geenszins ge
weest is het Esperanto te hervorm en, 
m aar enkel uit de bestaande ontw er
pen liet' beste te kiezen. De heer de 
Bea utron t en zijne aanhangers hebben 
m eer voor doel gehad het Esperanto 
te vernietigen dan het te verbeteren.

Bijgevolg beslist het Congres het 
volgende :

1. De Kumeensche en de Bulgaarsche 
esperantisten drukken  hunne afkeu
ring u it aan de secretarissen der 
Delegatie, de hli. C outurat en Leau en 
aan den heer de Beaum ont, w iens doel 
vooral geweest is D* Zam enhof s roem  
te ontrooven ; en

2. Teekencn protest aan tegen het 
tijdschrift « Belga Sonorilo », die de 
vernietigende w erking der hervor- 
mingsgeziiideli ondersteunt ;

3. Dit besluit zal gezonden worden

de Barcelone,contient une chaleureuse 
invitation au Vm* congrès.

On vient d*y publier un guide â tra 
vers la ville, rédigé en Esperanto.

La « K ataluna Societo », fondée en 
1906 compte 200 m embres, qui payent 
une cotisation annuelle de 12 pesetas.

La M unicipalité accorde un subside 
annuel de 2000 pesetas pour l’organi
sation de cours d ’Esperanto.

Le journal « Veu de Catalunga » (le 
Cri de Catalogne) publie journellem ent
des avis et des articles en Esperanto.

— A Valence on a im prim é une 
grande affiche artistique, avec texte en 
Esperanto, pour annoncer la foire an
nuelle de dix jours.

— De Burgos nous recevons une 
« Invito po r la kvina universala Kon
greso de Esperanto en Hispanujo », 
avec description illustrée de Ja ville.

Tout eee i m ontre qu ’en Espagne 
notre  cause fait de grands progrès.

ROUMANIE e t BULGARIE. — Les
espérantistes Roumains et Bulgares, 
réunis en Congrès à Su meno le 15 ju il
let derniers, ont discuté les procédés 
de la Délégation, à laquelle était dévo
lue la tâche de choisir une langue in
ternationale. Ils ont été d ’accord pour 
consta ter que la mission de la Déléga
tion n’était nullem ent de réform er 
l’Espéranto, m ais uniquem ent de 
choisir ̂ m e il le u r  des projets présen
tés. M. de Beaumont et ses partisans 
ont plutôt eu pour b u t de détru ire  
l’Espéranto que de l’am éliorer.

En conséquence, le Congrès décide 
ce qui suit :

L  Les espérantistes Roumains et 
Bulgares blâm ent les secrétaires de la 
Délégation, MM. Couturat et Leau 
ainsi que M. de Beaufront dont le but 
principal n’a été que de rav ir la gloire 
du Dr Zam enhof ; et

2. Protestent contre la revue « Belga 
Sonorilo»,qui soutient faction  dé tru i
sante des réform istes.

3. Cette décision sera envoyée au



aan het congres van Dresden, aan l)r 
Zam enhof cii aan al de csperantische 
bladen.

Namens elen Bulgaarschen Esperan- 
tischen Bond,

De V oorzitter,
H. Haralamhev.

Namens de Rumeensche Esperanti- 
sclie Verecniging,

De Secretaris, 
Ion G i u cilea.

CHILI. — In Santiago de Chili werd 
onlangs gesticht de «V irina Esperan
tista Pai olado ».

Deze m aatschappij heeft voor doel 
groepen voor vrouw en in te richten in 
de groote Chiliaansche steden en het 
Esperanto iu te voeren bij het pro
gramma van het Amcrikaansch w eten
schappelijk W ereldcongres, hetw elk in 
December a. s. te Santiago zal plaats

f
hebben.

Het adres der m aatschappij is « Vi
rina Esperantista Parolado, Casula 
no 1989, Santiago de Chili.

Onze hartelijUste groetcnissen en 
beste wcnschen !

ZUID-AFRIKA. — H et Antwerpsch 
dagblad « le Matin », dai zich sedert 
lang zeer verkleefd aan onze zaak heeft 
geloond, ontving onlangs een schrijven 
van zijnen briefwisselaar in Natal, 
waarin wij de volgende bijzonderheden 
vernem en over den vooruitgang van 
het Esperanto in d it verre  land.

In October van het verleden ja a r  
heeft de lieer Jules Du sart, re n  Ant
w erpenaar, die sedert een ige jaron 
Natal bewoont, in Durban eenen leer
gang van Esperanto ingericht,die door 
26 leerlingen gevolgd w o rd t; tevens 
stichtte hij eenen kursus door brief
wisseling, die e r  23 telt.

In Februari 1908 w erd de « N atali 
Verda Stelo » gesticht. Dank aan de 
medehulp der plaatselijke pers en 
vooral van «N atal M ercury» is deze 
maatschappij in vollen bloei.

De groep bezit een eigen lokaal en 
heeft den heer Jules D usart tot voor
zitter. Zij rich t wekclijksche leer
gangen en vergaderingen in.

«Helga E sperantisto»  wenscht aan 
de Nutalsche groep een lang en voor
spoedig bestaan.

congrès de Dresde, au Dr Zam enhof et 
à tous les journaux  espérantistes.

Au nom de la Ligue Esperantiste 
Bulgare,

Le Président,
H. H aralamhev.

Au noni de Ti nion Esperantiste 
Roumaine,

Le Secrétaire,
Ion G i celka .

CHILI. — On vient de fonder, a San
tiago de Chili, la « V irina E sperantista 
Parolado ».

Cette société a pour b u t d 'organiser 
des groupes pour dames dans les g ran 
des villes chiliennes et d 'in trodu ire  
l’Espéranto su r le program m e du Con
grès Universel Scientifique Américain, 
qui aura lieu à Santiago en décembre 
prochain.

L’adresse de la société est « V irina 
Esperantista Parolado, Casula no 1989, 
Santiago de Chili.

Nos illus cordiales salu tations cl lios 
m eilleurs souhaits !

AFRIQUE DU SUD. — Le journal 
Anversois « le Matin », qui depuis 
longtem ps s’est m ontré trè s  dévoué à 
notre cause, a reçu dernièrem ent une 
le ttre  de son correspondant de Natal, 
p a r laquelle nous apprenons les détails 
suivants su r les progrès de l’Espéranto 
dans ce pays lointain.

En octobre de Tannée passée, M. 
Ju les Dusart, un Anversois qui habite 
Natal depuis quelques années, a orga
nisé à Durban un cours d’Esperanto 
suivi pa r 26 élèves ; en même tem ps il 
fonda un cours par correspondance 
qui en com pte 23.

En lévrier 1908 a été fondé le « Na- 
ta la  Verda Stelo ». Cnice au concours 
de la presse locale et su rtou t de 
« Natal Mercury », cette société est en 
plein essor.

Le groupe possède son propre local 
et a comme président M. Jules Dusart. 
Il organise des cours et des réunions 
hebdom adaires.

« Belga Esperanlisto  » souhaite au 
groupe Nataliën une existence longue
cl prospère. 

OSCAR VAN SCI IOOU.
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B E L G A  K R O N I K O . 0)

BELGA LIGO ESPERANTISTA. En sia kunsido de la 251 de 
Oktobro laste, la komitato de la Belga Ligo Esperantista kun
metis sian estraron sekve :

Prezidanto : Sro Van der Biest-Andelhof (Antverpeno);
Vic-Prezidantoj : Sro A -J. W itteryck (Bruĝo), kaj

Abato Richardson (Bruselo) ;
Sekretario : Sro Léon Champy (Antverpeno);
Kasisto : Sr° Oscar Van Schoor (Antverpeno).

La komitato ricevis la eksiĝon de la grupoj el Spa, Verviers, 
Ixelles kaj Laken.

Aliflanke aliĝis la Ligon la grupoj de Stn Trudo (Stelo M atena 
kaj Excelsior), Beyne-Heuza3' (Antaŭen), Namur (Namura Stelo) 
Nivelles kaj Verviers (Esperantista Grupo). Tiu ĉi lasta estas 
fondita de dudeko da anoj el la eksiĝinta grupo «E sperantista  
Societo », kiuj decidis resti fidelaj al la Zamenhofa Esperanto.

En la  sekvonta numero de « Belga Esperantisto » aperos 
detala artikolo pri tiu ĉi kunveno.

ANTVERPENO. La « Antverpena Grupo Esperantista » brile 
malfermis la esperantan jaron  1908-1909 per belega festo, kiu 
okazis la 13an de Oktobro en la marmora salonego de la Reĝa 
societo de Zoologio.

Elektita ĉeestantaro  da pli ol 600 personoj partoprenis en ĝi. 
Granda sukceso po rla  lerta  oratoro ,S ro Advokato Luc. Sergeant, 
prezidanto de la grupo « Verda Stelo » en Boulogne Ĉ/M kaj por 
la aminda S ino Sergeant, kiu ĉarmis la paroladon de sia edzo per 
du graciaj deklamaĵoj, — por la eminenta kantistino F ino Jeanne 
Flament, profesorino ĉe la R eĝa supera muzika lernejo en 
Bruselo, la amatino de la  Antverpena publiko, — por nia amiko, 
D'° J. H anauer — kaj por la kvaro Van den Ejmde.

La A ntverpena gazetaro tre  laŭde raportis pri tiu bela festo.

— La Verda Stelo. Tiu grupo organizas du kursojn pri Esper
anto okazantajn en lernoĉam bro de la komunuma lernejo N° 16. 
La unua kurso estas fara ta  de S° Schoofs ĉiujaŭde, per flandra 
lingvo, kaj la alia de S° J. B. Istace ĉiumarde, per franca lingvo.

Tiuj kursoj malfermiĝis la 22lin kaj 27an de Oktobro per propa
gandaj paroladoj de S° O. Van Schoor, kiuj bonege sukcesis.

(1^ La grupoj bonvolu havigi siajn inform ojn al la sekretario  de la Re
dakcio antaŭ la 22c «le ĉiu m onato.Ili ankaŭ estas petataj sendi al li la ĵurnalojn  
de sia u rho  aŭ regiono, enhavantajn artikolojn  pri Esperanto.
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Nun cento da gelernantoj sekvas du kursojn. Kunvenoj de la 
grupo okazas ĉiusabate je  la  9e vespero en la Kafejo Zomer
hof, 32, D ageraadplaats (32, Place de P Aurore).

BOOM. La 193 de Oktobro okazis en tiu ĉi urbeto bela esperant
ista festo, organizita de la tiea  grupo. La simfonia societo bon
volis kunhelpi al la sukceso de la festo per sia ŝatinda kunlaboro 
kaj la paroladisto, Sro Van der Biest-Andelhof, prezidanto de la 
Belga Ligo Esperantista, parolis tre  talente pri « Esperanto kaj 
ĝ ia progresado tra  la mondo ». Multnombra kaj simpatia ĉeest
antaro plenigis la salonegon kaj la loka jurnalo « Rupelbode » 
raportis tre  flateme pri la parolado kaj pri la koncerto.

BRUGO. — Je la 7a de Novembro, la komitato de la Bruga 
Grupo Esperantista prezentis al siaj gemembroj kaj iliaj ge
amikoj belegan vesperfeston. Granda aro da personoj estis 
alvenintaj en la grandan kaj belan festĉam bregon de « Trap- 
pistenbraii », G ra n d fa c e .

La programo enhavis multe da boue elektitaj numeroj, am
plene plenumitaj de la tre  sindonaj kaj fervoraj geesperantistoj, 
nome : Fraŭlinoj S. Duverdyn, G. Were, S. Huisman, L. Priem ; 
Sr°J L. Van Eeghem, L. De Vriendt, D. Speybrouck. La ĉeestantoj 
multege aplaŭdis tiujn kapablajn artistojn.

Je la fino de la festo okazis la disdono de la diplomoj al la 
14 gemembroj kiuj sukcese respondis ĉe la ekzameno pri kapabl
eco, organizita de la Bruga Grupo. — Jen la nomaro de la diplo
mitoj : F in°Ĵ Boedt, Demuynck, Eales, Huisman, Martens, Ver 
Eecke, Willemaers ; S'."? De Jaegher ; Sro> D’Hont, De Vriendt, 
Duverdjm, Hull, Jacques, Maton.

Sro W itteryck, prezidanto, tutkore gratulis, je  I’ nomo de ĉiuj 
grupanoj, tiujn fervorajn kaj lertajn geesperantistojn. Li 
ankaŭ kuraĝigis ilin daŭrigi la studadon kaj precipe la  prak
tikon de Esperanto, kaj anoncis la malfermon de la vintraj 
kursoj. La Prezidanto, tre  afable kaj simpatie dankis la artistojn, 
precipe fraŭlinon L. Priem, kiu estas la fervora festdirektorino 
de la Grupo. Li ankaŭ gratulis Sron Speybrouck, kasiston de la
B.G., pro lia belega kaj tre  in teresa parolado « La Lingvo In te r
nacia» kiun li faris dum la festo,kaj kiu sukcesplene konvinkis la 
aŭdantaron. Tiu parolado certe  akirigos multajn enskribojn por 
la vintraj kursoj.

— Sabaton la 21an de Novembro, Sinjoro Witterj-ck, Prezid
anto de la Bruĝa Grupo Esperantista, paroladis dum pli ol du 
horoj, pri la E speranta Lingvo, an taŭ  la  oficialaj instruistoj de 
la  distrikto de Bruĝo.

Tiu parolado havis grandegan sukceson kaj la anoj de la 
Instruista Grupo unuvoĉe decidis starigi Esperantistan Instru
istan Flandran Societon. Ce tiu nova societo la sindonema Sro 
W itteryck donos la unuan esperantan kurson.
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BRUSELO. Nia fervora samideano, Dr0 J. H anauer, kiu de kelka 
tempo loĝas en Bruselo, organizis en tiu urbo kurson pri Esper
anto por alilandanoj. Partoprenis en ĝi Germanoj, Rusoj, 
Bulgaroj k. a.

SANKTA TRUDO. El tiu ĉi urbo ni ricevis broŝuron, enhav
antan la unuan serion da nomoj de katolikaj esperantistaj pastr
oj ; tiu ĉi libreto estas eldonita de Sro Abato J. Deracourt kaj 
presita en la Presejo Esperantista de J. Leenen en Sta Trudo.

La nomaro enhavas pli ol 150 nomojn; ĝi bezonas seriozan 
revidon.

HUY. La famkonata fabriko « Société anonyme des papeteries 
Godin et fils » el Hu}  ̂eldonis serion da 16 kajeroj kun kovrilo 
m ontranta sur la an taŭa flanko rimarkindan monumenton el nia 
lando, kaj sur la  m alantaŭa facilan kurson pri Esperanto. Tiuj ĉi 
kajeroj, kiuj nur kostas dek centimojn kaj kies papero estas 
cetere tre  taŭga, estas tre  rekomendindaj. Ili estos tre  utilaj al 
tiuj studentoj, kiuj deziras lerni Esperanton.

NEŬTRA-MORESNETO. La esperantista societo el Moresneto 
organizos ĉiujare kvar festojn, nome dum Decembro, Marto, 
Junio kaj Septembro.

La proksima festo okazos je  Sabato, la 26® de Decembro. La 
festa karto kostas nur fr. 2.50 (Sp. L —). Ĝi rajtos por ĉeesti la 
koncerton kaj por partopreni en la festeno. La partoprenontaj 
ricevos kolekton da vidaĵkartoj de la neŭtra Esperanta teritorio, 
la programon de la festo kaj la nacian Himnon de Moresnet.

Oni estas pe ta ta  sendi senprokraste la monon al Sro Karolo 
Schriewer, esperantista konsulo de Neŭtra-M oresneto.

MEĤLENO. Lia ^efepiskopa Mosto, Sro Kardinalo Mercier, 
invitis nian estimatan amikon, Sron Abaton Richardson, fari 
paroladon antaŭ li, la kanonika o, granda aro da pastroj kaj 
seminarianoj kaj laikaj eminentuloj. Tiu ĉi parolado okazos en 
la kunvena ĉambrego de la  Seminario, la IO"" de Decembro, je  
la 8n vespere.

Ni tutkore deziras plej bonan sukceson al nia simpatia sam
ideano !

P E N S O .

Sekvu ĉiam la rektan  vojon 
Kaj vi ĝuos la veran ĝojon.

Makso H orowitz.
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BELGISCHE KRONIJK O).

B E L G IS C H E  ESPERANTI
S M E  BONO. — In zijne zitting 
van 25" Oct. j. I. heeft het ko- 
miteit zijn bestuur samenge
steld als volgt :

Voorzitter: de heer Van der 
Biest-Andelhof, (Antwerpen) ;

Ondervoorzitters : de heeren
A.-J. W itteryck (Brugge) en 
Priester Richardson (Brussel) ;

Schrijver : de heer Léon 
Champy (Antwerpen) ;

Schatbew aarder : de heer 
Oscar Van Schoor (Antwer
pen).

De Bond heeft de ontslagen 
ontvangen van de groepen van 
Spa, Elseno, Laken en Verviers.

Van den anderen kant heb
ben zich bij den Bond aan
gesloten de groepen van Sl 
Truiden (Stelo M atena en Ex
celsior), Beyne-Heuzay( A ntaŭ
en),Namen (Namura Stelo), Nij- 
vel en Verviers (Esperantista 
Grupo). Deze laatste werd ge
sticht door een twintigtal leden 
der afgescheidene groep « Es
perantista Societo », die ge
trouw’ wilden blijven aan het 
Esperanto van Dr Zamenhof.

In ons volgend nummer zul
len w'ij een omstandig verslag 
over deze zitting mededeelen.

ANTWERPEN. — De « Ant
verpena Grupo Esperantista » 
heelt op schitterende wijze het 
esperantisch ja a r  1908-1909 
geopend door een prachtig 
feest, dat op 13" October j. 1. in 
de marmeren zaal der Konink
lijke Maatschappij van Dier
kunde heeft plaats gehad.

Een uitgelezen publiek dat 
men op ruim 600 personen kan

(1) De groepen gelieven hunne be
richten aan den Secretaris der Redac
tie van 15. E. te laten toekomen voor 
den 22" van iedere maand. Zij worden 
ook verzocht hem de dagbladen h u n 
ner stad of streek te willen opsturen 
die artikels over Esperanto bevatten.

CHRONIQUE BELGE (D.

L IG U E  E S P E R A N T I S T E  
BELGE. -  Dans sa séance du 
25 octobre dernier le comité a 
composé son bureau comme 
suit :

Président : M. Van der Biest- 
Andelhof (Anvers ;

Vice-Présidents : MM. A -J. 
W itteryck (Bruges) et M.l'Abbé 
Richardson (Bruxelles) ;

Secrétaire: M. Léon Champy 
(Anvers) ;

T réso rie r: M. Oscar Van 
Schoor (Anvers)

La Ligue a  reçu les démis
sions des groupes de Spa, 
Ixelles, Laeken et Verviers.

D’uu au tre  côté se sont affi
liés à la Ligue les groupes de 
S1 Trond (Stelo M atena et 
Excelsior), Beyne-Heuzaj’ (An
taŭen), Namur (Namura Stelo) 
Nivelles et Verviers (E sperant
ista Grupo). Ce dernier a  été 
fondé par une vingtaine de 
membres du groupe dissident 
« E sperantista Societo », qui 
ont voulu rester fidèles à kies
peranto du Dr Zamenhof.

Dans notre numéro suivant 
nous publierons un rapport 
détaillé sur cette séance.

ANVERS. — L’ « A ntverpena 
Grupo Esperantista » a ouvert 
brillamment l’année espérant- 
is e 1908-1909 par une fête su
perbe qui a eu lieu le 13 octobre 
dernier dans la salle des mar
bres de la vSociété Rojmle de 
Zoologie.

Un public choisi, qu’on peut 
évaluer a plus de 600personnes

(1) Les groupes soni priés de faire 
parvenir leurs inform ations au Secré
taire de la Rédaction avant le 22 de 
chaque mois. Ils sont aussi priés de 
lui envoyer les jou rnaux  de leur ville 
ou de leur région qui contiennent des 
articles su r l'Espéranto.



—  23 —

schatten, nam er deel aan. 
Groote bijval voor den wel- 
sprekenden redenaar, den heer 
advocaat Luc. Sergeant, voor
zitter der groep « Verda Stelo » 
te Boulogne “/Z en voor Mevr. 
Sergeant, die de voordracht 
van haren echtgenoot met een 
paar declamatiestukken op
luisterde, — voor de gevierde 

• zangeres, Mej. Jeanne Flament, 
professor bij het « Koninklijk 
Conservatorium te Brussel, de 
lievelinge van het Antvverpsch 
publiek, — voor onzen vriend, 
den barytonzanger Dr Hanauer 
— en voor liet kw artet Van 
den Eynde.

De Antwerpsche dagblad
pers heeft met den grootsten 
lof verslag over dit schoone 
feest gegeven.

— La Verda Stelo, zetel, 32, 
D ageraadplaats.— Deze groep 
richt gedurende dezen winter 
tw ee esperantoleergaugen in, 
die plaats hebben in eene klas 
der gem eenteschool N° 16, Gr. 
H ondstraat. De eene kursus 
wordt gegeven in ’t Vlaamsch, 
door M. F. Schoofs eiken Don
derdag avond, en de andere in 
’tF ransch , eiken Dinsdagavond 
door M. J. B. Istace.

De opening dezer leergan
gen  had p laats den 22" en 27n 
Oktober en werd voorafge
gaan door goedgelukte propa- 
gandavoordrachten door M. 
Osc.Van Schoor.Ieder der leer
gangen wordt gevolgd door 
een honderdtal leerlingen. Alle 
zaterdagen zitting om 9 uren 
’s avonds in het koffiehuis «Zo
merhof. », 32, D ageraadplaats.

BOOM. — Op 19" Oct. had in 
deze gem eente een schoon es- 
perantisch feest plaats, in
gericht door de plaatselijke 
groep.

De talen tvolle sj-mphonie- 
maatschappij « De Kunstvrien
den » leende daartoe haar 
hooggeschatte medewerking

y assista. Grand succès pour 
l’éloquent orateur M. l’avocat 
Luc. Sergeant, président du 
groupe « Verda Stelo » à  Bou
logne s;'Mer pour Mme Sergeant, 
qui a illustré le discours de sou 
mari par deux morceaux de 
déclamation, — pour l’éminente 
cantatrice, Mllc J eanne Flament, 
professeur au Conservatoire 
Royal de Bruxelles, l’artiste 
cho3'ée du public anversois, — 
pour notre ami, le b a j to n  
D' H anauer — et pour le qua
tuor Van den Eynde.

Les journaux anversois ont 
rapporté très élogieusement 
au sujet de cette belle fête.

— La Verda Stelo, siège, 32, 
Place de l’A urore.— Ce groupe 
organise pendant cet hiver 
deux cours d’Esperanto qui ont 
lieu à  l’école communale N° 16, 
rue du Grand Chien.L’un de ces 
cours est donné en flamand, 
chaque jeudi soir par M. F. 
Schoofs, et l’autre en français, 
chaque mardi soir par M. J. B. 
Istace. L’ouverture des cours a 
eu lieu le 22 et le 27 octobre 
dernier par des conférences de 
propagande faites par M. Ose. 
Van Schoor et qui ont obtenu 
beaucoup de succès. Chaque 
cours est suivi p ar une cen
taine d’élèves. Tous les same
dis à  9 h. du soir, réunion au 
café « Zomerhof », 32, Place de 
l’Aurore.

BOOM. — Le 19 octobre a eu 
lieu dans cette commune une 
belle fête espérantiste organisé 
par le groupe local.

La talentueuse société de 
symphonie « De Kunstvrien
den » (les Amis de l’Art) avait 
bien voulu p rêter son précieux
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en de redenaar, de heer Van 
der Biest-Andelhof, voorzitter 
van den Belgischen Esperan- 
tischen Bond, sprak er met den 
grootsten bijval over het Es
peranto en diens vooruitgang. 
Een talrijk en uitgelezen pu
bliek bezette de zaal. Het 
Boomsch weekblad «De Rupel- 
bode » g af een zeer gunstig 
verslag over de voordracht en 
het concert.

BRUGGE. — Op 7" November 
heeft het Bestuur der Brugsche 
Esperantism e Groep haren le
den en dezer vrienden een 
prachtig avondfeest aangebo
den. Een groote menigte volks 
was opgekomen naar de groote 
en schoone f e e s tz a a l  van 
« Trappistenbraü », Groote 
markt.

Het programma behelsde 
menige welgekozen nummers, 
kunstvol uitgevoerd door de 
verkleefde en ieverige espe
rantisten, namelijk : Jwe" S. 
Duverdyn,G. Were, »S. Huisman,
L. Priem ; de heeren L. De 
Vriendt, L. Van Eeghem, D. 
Spe\-brouck. De aanwezigen 
juichten luidruchtig de talent
volle kunstenaars toe.

Op het einde van het feest 
had de uitdeeling plaats der 
diplomas, toegekeud aan de 
14 leden die voldoende aan het 
bekwaamheidsexamen,door de 
Brugsche Groep ingericht, be
antwoord hebben. — Ziehier 
de namenlijst der gediplomeer
den: Jwen Boedt, Demuynck, 
Eales, Huisman, M artens, Ver 
Eecke, Willemaers ; Mw De 
Jaegher ; de hh. D’Hont, De 
Vriendt, D uverd3rn, H u il, 
Jacques, Maton.

De H eer Witteryck, Voorzit
ter, wenschte deze ieverige 
Esperantisten geluk in naam 
der Groep. Hij moedigde hen 
ook aan de studie en vooral het 
beoefenen vanEsperanto voort 
te zetten, en kondigde de ope- 
ning der Winterlessen aan. De

concours et l’orateur, M. Van 
der Biest-Andelhof, président 
de la Ligue Esperantiste belge, 
y parla  avec le plus grand suc
cès de l’Espéranto et ses pro
grès. Un public nombreux et 
choisi remplit la salle et le 
journal Boomois « De Rupel- 
bode (Le M essager du Rupel) 
a publié un rapport très favo
rable sur la  conférence et sur 
le concert.

BRUGES. — Au 7 novembre 
dernier, le Comité du cercle 
Espérantiste de Bruges à pré
senté à  ses membres et à leurs 
amis, une magnifique soirée 
musicale. Une foule nombreuse 
s’était em pressée vers la grande 
et belle salle des fêtes de 
« T rappistenbraü » G rand- 
Place.

Le programme comportait 
plusieurs numéros bien choisis, 
et admirablement exécutés par 
les zélés et dévoués espé- 
ran tistes: M1,es S. Duverdj-n, G. 
Were, S. Huisman, L. Priem ; 
MM L. De Vriendt, L. Van 
Eeghem, D. Speybrouck. Le 
publie a bru}-amment applaudi 
les artistes.

Vers la fin de la fête eut lieu 
la distribution des diplômes aux 
14 membres qui ont satisfait à 
l’examen de capacité, organisé 
par le Groupe Brugeois. — 
Voici la liste des diplômes : 
M”es Boedt, Demuynck, Eales, 
Huisman, Martens, Ver Eecke, 
Willemaers; Mme De Jaegher; 
MM. D’Hout,De Vriendt,Duver- 
dyn, Hull, Jacques, Maton.

M. Witter3'ck, Président, féli
cita au nom du groupe, ces 
courageux espérantistes. Il les 
encouragea à continuer l’étu
de et surtout la pratique de 
l’Espéranto et annonça l’ouver
ture des cours d’hiver. Monsieur 
le Président remercia, en ter-
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H eer Voorzitter, in aangename 
en vriendelijke bewoordingen, 
dankte de aanwezigen, alsook 
de opstellers der Brugsche 
nieuwsbladen en ook de kun
stenaars die zoo mildelijk over 
hun talent hebben laten be
schikken, m aar vooral J"' L. 
Priem, de ieverige feestbe- 
stuurster der G r o e p .  Hij 
wenschte ook den H eer D. 
Speybrouck, schatbew aarder 
der B. E. G., geluk over zijne 
schoone en belangrijke voor
dracht : « De Weder lamis che 
'iaai » die hij g af gedurende 
het feest en die de aanwezigen 
ten volle overtuigde. Deze aan
spraak zal voorzeker vele in
schrijvingen voor de Winter- 
lessen doen verwerven.

— Zaterdag, 21“ November, 
sprak de heer W itteryck, Voor
zitter der Brugsche Esperan- 
tische groep, gedurende meer 
dan tw ee uren over de Espe- 
rantotaal, vóór de officiëele 
onderwijzers van Brugge en 
het arrondissement.

Deze voordracht had over- 
grooten bijval en de leden van 
den Bond der Onderwijzers, 
besloten eenstemmig eene 
Vlaamsche Esperantische Groep 
van Onderwijzers in te  richten. 
In deze nieuwe groep zal de 
bereidwillige heer W itteryck 
den eersten leergang van P̂ s- 
peranto geven.

BRUSSEL. — Onze ijverige 
geestverw ant, de heer D' J. 
Hanauer, die thans in Brussel 
verblijft, heeft in deze stad 
eenen kursus voor vreemdelin
gen ingericht. Duitschers, Bul
garen, Russen en anderen heb
ben zich daarbij aangesloten.

S* TRUIDEN. — Uit deze stad 
ontvangen wij eene brochuur 
bevattende een eerste  reeks 
namen van katholieke esper
antische priesters; dit boekje 
werd u itgege\ en door den heer

mes très agréables et sympa
thiques, la nombreuse assis
tance, les journalistes de la 
ville, ainsi que les artistes, qui 
ont si généreusem ent offert 
de leur talent, mais surtout 
MlleL.Priem ,la dévouée direc
trice des fêtes du Groupe. Il 
félicita égalem ent M. D. Spe}r- 
brouck, trésorier du B. G.
E., du magnifique et intéressant 
discours, « La Langue Univer
selle » qu’il donna au cours de 
la soirée et qui convainquit 
absolument l’assistance. Ce 
beau discours vaudra certa i
nement beaucoup de nouvelles 
inscriptions au cours d’hiver.

— Samedi, le 21 novembre, 
Monsieur W itteryck, Président 
du Groupe Espérantiste de 
Bruges, a parlé, pendant plus 
de deux heures, au sujet de la 
langue Esperanto devant les 
instituteurs officiels de Bruges 
et de l’arrondissement.

Ce discours a  eu un très 
grand succès et les membres 
de la Société des Instituteurs 
ont décidé unanimement de 
fonder un Groupe Espérantiste 
des Instituteurs flamands. Dans 
ce nouveau groupe, le sympa
thique M. W itteryck donnera 
le premier cours d’Esperanto.

BRUXELLES. — Notre zélé 
partisan, M. le Dr J. Hanauer, 
qui réside en ce moment à 
Bruxelles,a organisé dans cette 
ville un cours pour étrangers. 
Des Allemands, des Russes, des 
Bulgares et autres s’y sont 
affiliés.

S ' TROND. — Nous recevons 
de cette ville une brochure 
contenant une première série 
de noms de prêtres catholiques 
espérautistes; ce livret a été 
publié par M. l’Abbé D e lc o u r t ;
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P rieste r J. D e lc o u r t ;  h e t w erd 
ged ruk t in de esperantische 
drukkerij van J. L eenen te  
S‘ Truiden.

Deze lijst bevat m eer dan 
150 adressen  ; zij m oet evenw el 
ernstig  herzien worden.

HOEL -  De befaam de fa
briek  « Société anonym e des 
papeteries  Godin e t fils » van 
H oei heeft eene reek s  van 
16 schrijfboeken u itgegeven, 
voorstellende op de voorzijde 
een  of an d er m erkw aardig  g e 
bouw van ons land en op de 
keerzijde een  gem akkelijken 
leergang  van E speranto . Deze 
schrijfboeken, die slechts tien 
centiem en kosten  en w ier p a 
p ier overigens uitm untend is, 
zijn zeer aanbevelingsw aardig . 
Zij zullen zeer nu ttig  zijn aan 
de studenten, die verlangen 
E speran to  te  leeren.

In A ntw erpen zijn zij te  koop 
in den boekhandel W we Van 
Ishoven, Van S trae lenstraa t.

ONZIJDIG-MORESNET. — De
e s p e r a n t i s c h e  m aatschappij 
van Onzijdig-M oresnet zal ja a r 
lijks vier feesten  inrichten, n. 1. 
in Decem ber, M aart, Juni en 
Septem ber.

H et e. k. feest zal p laats 
hebben op Z aterdag  26 De
cember.

De feestk aart kost fr. 2.50 =  
1 Sp. Zij geeft rech t to t de 
bijw oning van het concert en 
to t het banket. De deelnem ers 
zullen de verzam eling aan- 
zichtskaarten  van het Onzijdig 
E speran tisch  G rondgebied ont
vangen, h e t program m a van 
h e t feest en de nationale hym- 
nus van Onzijdig-M oresnet.

Men w ordt verzocht zonder 
u itstel den inschrijvingsprijs te  
zenden aan  den h eer Karl 
Schriew er, esperan tische kon- 
su l te  Onzijdig-M oresnet.

MECHELEN. — Zijne Kild

ii a  é té  imprimé dans l'im pri
m erie espéran tiste  de J.L eenen  
à  S‘ Trond.

C ette liste contient plus d e l50 
adresses; toutefois elle a  besoin 
d’ê tre  sérieusem ent revisée.

HUY. — L a fabrique répu tée  
« Société anonym e des p ap e te 
ries Godin et fils » à  H uj' vient 
de publier une série  de 16 ca 
hiers, rep ré sen tan t sur le recto  
un monum ent in té ressan t de 
no tre  p a j's  e t su r le verso  un 
cours facile d’E speran to . Ces 
cahiers, qui ne coûtent que dix 
centim es e t dont le  pap ier est 
du res te  excellent, sont dignes 
de recom m andation. Ils seron t 
trè s  utiles à  tous ceux qui 
désiren t étudier l’E spéranto .

A A nvers ils son t en vente 
à  la  librairie  Vve Van Ishoven, 
Rue Van S traelen .

MORESNET-NEUTRE. — La
société esp éran tis te  M oresnet- 
N eutre o rg an ise ra  annuelle
ment quatre  fêtes, notam m ent 
eu décem bre, m ars, ju in  et 
septem bre.

L a fête  prochaine a u ra  lieu 
le sam edi 26 décem bre.

La carte  d’inscription est de 
fr. 2.50 =  1 Sp. Elle se r t d’en
tré e  au concert et donne droit 
à  p rendre  p a rt au  banquet. Les 
partic ipan ts recev ron t la  col
lections des cartes  postales 
illustrées du T e rrito ire  N eutre 
E spéran tiste , le program m e de 
la  fê te  et l’hym ne national de 
M oresnet-N eutre.

On est prié d’envoyer sans 
délai le m ontant de l’inscription 
à  M. Charles Schriew er, con
sul espéran tiste  à  M oresnet- 
N eutre.

MALINES. — Son Em inence,
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nen tie  Mgr. M ercier, K ardinaal- 
A artsbisschop, heeft onzen 
ach tbaren  vriend, den heer 
P rie s te r R ichardson uitgenoo- 
digd om eene voordrach t over 
E speran to  te  geven vóór hem, 
h e t kapittel, vele geestelijken, 
sem inaristen en w ereldlijke 
notabelen.

Deze voordracht zal p laats 
hebben in de vergaderzaal van 
het Sem inarie, op 10" Decem ber, 
om 8 uren  ’s avonds.

Van g an sch er h a rte  wen- 
schen wij den g roo tsten  bijval 
aan  onzen sym pathieken kol
lega  !

M gr. M ercier, C ardinal-A rche
vêque, a  invité n o tre  estim é 
ami, M. l’A bbé R ichardson, pour 
donner une conférence sur 
l'E spéran to  à  laquelle il assis
te ra , avec le chapitre, de nom
breux écclésiastiques e t sém i
naristes, ainsi que des laïques 
notables.

C ette conférence au ra  lieu 
dans la  salle des conférences 
du Sém inaire, le 10 décem bre, 
à  8 heures du soir.

Nous souhaitons de tout 
cœ ur le m eilleur succès à  notre 
sym pathique collègue.

OSCAR N AN SCHOOR.

Alvoko al ĉiuj Studentoj de M edicino.

Ni havas la  honoron konigi al ĉiuj S tudento j de Medicino, ke 
por ili estas fondita de Tutm onda E sp eran ta  K uracista  Asocio 
specia la  fako, nom ita « S tuden ta  Sekcio ». Ĝi celas g rup ig i la 
S tudentojn de Medicino sub la  pa tronada  de la  K uracistoj (kiu 
certigas garan tio jn  pri la  seriozeco de la  afero  kaj ŝatindan 
apogon) kaj faciligi la  in terrilato jn  de diversnaciaj S tudentoj ĉu 
pri medicinaj dem andoj aŭ  litorinoj; ĉu pri sciigoj kiujn ili povas 
bezoni pri restado  en frem daj un iversita ta j urboj, pri alilandaj 
Studentaj Asocioj, pri kondiĉoj por povi ĉeesti kursojn de 
F aku lta to , k. t. p.; ĉu pri regu la  korespondado pri la  aferoj kiuj 
spec ia le  ilin okupas.

La S tudentoj de Medicino estas akcep ta ta j laŭ la  samaj 
kondiĉoj kiel la  K uracistoj t. e. ke ili pagas ja ra n  kotizaĵon je  
2 Sm., ra jta s  voĉdoni kaj ricevas la  oficialan organon de la  
Asocio (La Voĉo de K uracistoj por 1909).

Plie specialaj dem andoj, informoj, enketoj, in teresan ta j por ili 
estos m alferm ataj, k ies respondoj estos priskribotaj de la  bon
volemaj Studentoj kaj publikigotaj en la  oficiala organo de la 
Asocio.

En tiu momento ni nur bezonas aliĝojn kaj ni p e tas  ĉiujn 
Studentojn kiuj sin in te resas  pri la  proponita  celo, bonvoli sendi 
iliajn nomon kaj ad reson  al la  S tudenta Sekretario  subskribinta. 
Sam tem pe ili povas senpere  sendi ilian kotizaĵon al la  K asisto: 
Dro Roblot, C harenton (Seine) Franclando.

R. B adert, 35, Rue M ichelet, T ours (France.).
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BELGA ESPERANTISTA ADRESARO.

Ĉar la « Tutm onda Jarlibro  Esperantista » eldonata ĉiujare en Parizo, 
p ro  la ĉiama kreskado de la tutmonda Esperantistaro, de nun ne donas 
plu la adresojn de ĉiuj Esperantistoj sed n u r  la adresojn de la grupoj. Asocioj, 
k. t. p. kun ilia estraro, pli kaj pli malfaciligas la sciigo de adresoj de la Belgaj 
samideanoj.

En aliaj landoj oni rimarkis la saman aferon kaj ja m  en Germanujo kaj en 
Italujo oni eldonis jarlibron por la lando enhavantan la adresojn de Germanaj 
kaj de Italaj Esperantistoj.

Ni same opinias ke la eldono de belga jarlib ro  estus utila kaj eĉ necesa por 
favorigi la interrilatojn in te r la  Helgaj samideanoj.

Tial ni decidis eldoni ĉiujare, malmultekostan Helgan ja rlib ron  kiu enhavas 
la adresojn de la Helga Esperantistaro. .....................

Ni do petas ĉiujn Esperantistojn ke ili bonvolu sendi al ni sian hone skribitan 
kaj plenan adreson por ke baldaŭ povu aperi nia Belga Esperantista Adresaro.

La enskribo estas senpage.
Oni povas ankaŭ de nun enskribi por ricevi la Adresaron, kiu kostos m aksi

mume 75 centimojn.
Oni sendu ĉiujn korespondaĵojn al la suha adreso:

OSCAR VAN SCHOOR, 
F armaciisto ,

_ • Vondels!raat, 20,
A .V I 'W E B B E S.

Festeno ĉe la plej a lta  estajo.

Iam la plej a lta  E sta ĵo  donis en sia lazura  palaco g ran d an  
festenon.

Ĉiuj virtoj estis invititaj. Ili ĉiuj estis virinoj... virojn li ne 
invitis... nur sinjorinojn.

Kunvenis tre  multaj — grandaj kaj m algrandaj. L a m algrandaj 
virtoj estis pli amindaj kaj ĝentila j ol la  g randaj ; sed  ĉiuj ŝajnis 
kontentaj kaj afable in terparolis, kiel konvenas al proksim aj 
parencoj kaj konatoj.

Sed  jen  la  plej a lta  E staĵo  rim arkis du belajn sinjorinojn, kiuj, 
ŝajnis, tu te  ne konis unu alian.

L a m astro prenis unu el la  sinjorinoj je  la  m ano kaj alkondukis 
ŝin al Ia alia.

« Bonfarado » diris li, m ontrante la  unuan, « D ankem o! » 
aldonis li, m ontrante la  duan.

Ambaŭ virtoj ekstrem e ekmiris: de I’ tem po, kiam  ekzistas la  
mondo, kaj longe jam  ĝi ekzistas, unuafoje ili renkontis unu la  
alian.

El « Versaĵoj en Prozo » de T urgen iev ,
T radukis K abe.
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E speran tista  vojaĝo en Anglujo.

Post la  D resdena kongreso , tu te  ku raĝ ig ita  kaj pli fo rtig ita  
pro  la  triumfo de nia k a ra  Z am en h o fa  lingvo, mi forvojaĝis al 
Anglujo, la  lando de viroj p rak tikaj kaj energiaj.

K om preneble mi ne p re te rlasis  viziti en Londono tu tunue nian 
fervo ran  apostolon, la  neniam  lac iĝan tan  « trianon » Sinjoron 
Bolingbroke Mudie, S ron Millidge, la  sim patian kaj le rtan  red ak 
toron  de « Britisch E speran tist », kaj aliajn anglajn eminentulojn.

Dum la Septem bra m onato mi faris diversajn propagandajn  
paroladojn. L a unua okazis en la  bela  « tfyd ropath ic  Institu te  » 
de Bromley (Kent), je  9 mejloj de Londono. La afabla direktoro, 
mia amiko S r0 Belcher, malfermis por mi siajn belajn salonojn, kie 
proksim um e 100 gesinjoroj, ĉu loĝantoj de I’ Instituto, ĉu ven
intaj el najbaraj kasteloj, formis mian aŭdan taron . S 10 Millidge 
bonvole konsentis helpi al mi, kaj post m ia paro lado li aldonis 
kelkajn  elokventajn  vortojn por certig i la veron de miaj diroj. 
K elkaj junaj sam ideanoj, in ter kiuj n ia  amiko Paul Blaise, kiu de 
ja ro j fa ras agem an propagandon en Anglujo kaj F ran  cujo, ek
kantis, tu te  ne atendite , en E speran to . Ili estis p e ta ta j rekanti 
n ian  k aran  himnon, kiun fine la  entuziasm a au d an ta ro  ripetis 
hore.

Oni tuj decidis fondi grupon. La p rep ara  kunveno okazis je  
la  9a de Septem bro en kunvenejo p rezen tita  de servem a sam 
ideano ; oni prave povas esperi ke, dank’ al la penadoj d e la  
sindonaj G esinjoroj Belcher, la  nova grupo brile sukcesos.

Poste , mi forveturis al la  bela  insulo W ight. Kiam, la  pasin tan  
jaron , mi parolis en la urbo V entnor pri E speran to , nia kara  
lingvo tie tu te  ne estis konata . Nun mi trovis du florantajn 
grupojn, unu en V entnor, a lian  en Shanklin. K apitano von 
H erbert, prezidanto de la Shanklin’a  grupo, jam  le rta  esperan t
isto, organizis kursojn en am baŭ nomitaj urbeto j, kaj trian  en 
Sandow n. Mi faris paro ladon publikan en la  « Pavilion », kazino 
de Ventnor. Pli ol cent gesinjoroj ĉeestis. B edaŭrinde la  fino de 
la  sezono alproksim iĝis, sen tio mi certe  estus kuniginta la 
duoblon.

Mi ĉeestis kunvenon de la  V entnor’a  grupo « la  Suno de I’ 
Sudo » kaj konstatis la  bonegan spiriton de la  grupanoj. La 
energ ia  sekretario , Sro D urrant, redak to ro  de la  loka ĵurnalo , ne 
laciĝas po r p ropagand i nian aferon ; li estas tre  efike helpata  de 
la  du Fraŭlinoj Gale, kasistinoj de la  grupo.

Mi ankaŭ  vizitis la  ĉarm an lernejon por fraŭlinoj « F roebel 
H ouse » en Sandow n, kie mi ankoraŭ  faris paro ladeton  kaj 
instruis E speranton . D iversaj lernantinoj in tencas perfek tiĝ i por 
plenumi, je  la  m onato de Julio 1909, la  ekzam enon ĉe la  O xford’a 
universitato . L a ekzemplo de Oxford, kiu ĉiujara organizis por 
la  esperan tisto j ekzam enon por akiro de a testo  pri kapableco,



—  30 —

estos sendube baldaŭ  im itata en Cam bridge, kie multe da sam 
ideanoj fervo re  labo ras por la  disvastigado de E speran to .

Mi forlasis Anglujon, tu te  feliĉa. Mi ĉie konsta tis  la  p ro g res
adon de n ia  afero  kaj preeipe, la  perfek tan  unuecon ĉe ĉiuj 
sam ideanoj. P or ili ekzistas nur unu lingvo in te rn ac ia  : la  lingvo 
elpensita  de nia k ara  m ajstro, Dro Zamenhof.

Mi revenis voje Calais, kie mi ĉeestis la  kunvenon de la  tiea  
g rupo . Ĝia energ ia  V ic-Prezidanto, S™ Perrin , labo ras kun 
laŭdinda fervoro kaj nelaceb la  persisteco  por diskonigi kaj 
disvastigi E speran ton . Mi parolis kun kelkaj sam ideanoj el 
Boulogne ĉ M, kaj ĝo je  sciiĝis la  p lenan  resan iĝ o n  de Sinjoro 
Michaux. La du tieaj grupoj fra te  kuniĝis po r festi n ian  emi
nen tan  amikon. Do, la  skismo, kiun anoncis kelkaj m albone 
informitaj esperan tisto j (?), tu te  ne ekzistas. L a urbo  estas sufiĉe 
g ran d a  po r enhavi du grupojn , kiuj ce te re  tre  am ike in te r
konsentas.

A ustin R ichardson.

ESPERANTO FACILA.

NIA NOVA REVUO-

— Bonan tagon, Karlo. Kiel vi fartas ?
— T re bone, Henriko, mi dankas vin. Mi tre  ĝojas (I) vin vidi.
— Mi venas al vi kun Belga Esperantisto. E stas bona amiko, 

kiu prom esas viziti min ĉiumonate, por helpi min en mia lernado 
de Esperantem aj rakonti al mi novaĵojn el ĉiu parto  de la mondo.

— Ĉu vi volas prezenti min al via amiko ? Sed mi ne vidas 
lin.... Kie li estas ?

— En mia poŝo. (Montrante) Jen !
— Ho, ho ! La Helga Esperantisto ! Via amiko estas revuo.
— Jes, tutjuna revuo ; vi devas legi ĝin, Karlo. Vi ja  petis 

konatiĝi (2) kun mia amiko.
— Sed mi ne estas sufiĉe lerta  (3) por fari tion.
— Ne timu ! (4) Eklegu tiun ĉi fakon : Esperanto facila . Ĝi 

estas speciala verkita por komencantoj. Iom post iom vi ankaŭ 
legos aliajn artikolojn kaj fine vi estos sufiĉe lerta  por konatiĝi 
eĉ kun la viglaj fremdlandaj fratoj de nia Belga infano, t. e. (5) 
kun la Germana Esperantisto, la British Esperantist kaj ĉiuj 
aliaj.

Klarigoj : (I) C o j- i ,s id i  verheugen, se réjouir. — (2) Konat-jgi, kennis m a
ken,faire la connaissance. — (3) Lerta, behendig, habile. — ( I) Timi, vreezcn, 
craindre. — (5) Tio estas, tint is, c’est-à-dire.
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— Vi estas bona propagandisto  por E speran to . N un diru al 
rai, kie mi povas aĉe ti la  Belgan revuon.

— M endu ĝin en iu ajn (I) bonaĵu rnalvendejo  ; la  prezo estas 
tre  m alalta, nur 40 centim oj po unu num ero. Abonu ĝin, aŭ pli 
bone, a liĝu  al nia loka grupo, tiel vi ricevos sen p ag an  abonon.

— Mi dankas vin pro via konsilo.
— Mi jam  volas lasi al vi tiun ĉi num eron pruntedone. Ne for

gesu  rikom endi n ian  revuon al viaj amikoj. A diaŭ, K arlo  !
— Gis ba ldaŭa  revido, H enriko !

F r. Sw .

(I) Iii ajn, gelijk welk, n ’importe quel.

AMI KEJO.
Mi hodiaŭ kom encas serion da artikoloj pri Amikejo (N eŭtra 

M oresneto).
En la  unua mi p ritrak to s  la  landon kaj la  homojn, en la  dua mi 

diros tion kion ni celas per Amikejo kaj kion ni jam  efektivigis, 
en la  tria  mi detale  priskribos nian nunan agadon, kaj post la 
tria  mi faros planon por tri novaj artikoloj.

I. — LANDO KAJ H O M O J.
Pri la  lando mem mi jam  skribis kaj diris multe. Min pardonu la 

samideanoj kiuj jam  estas sufiĉe informitaj. Ili trovos espereble 
tie ĉi ankoraŭ  novaĵojn.

N eŭtra  M oresneto estas m algranda n eŭ tra  terito ria , 337 h ek t
a ra , triangulform a, kunlim a de Belgujo, G erm anujo kaj Holando. 
L a trak ta to  de la  9a de junio 1815 decidis ke tiu landeto dezireg
a ta  de la  ĉ irkaŭkuŝan taj Atatoj pro ĝiaj riĉaj zinktavolaĵoj 
restos neŭ tra .

N eŭtran  M oresneton adm inistras reg istaro  da unu estro  kaj 
dek konsilantoj. U ziĝas la  napoleona leĝaro , sed  la  procesoj 
povas plediĝi an taŭ  la  belgaj aŭ  la  prusaj juĝejoj. L a junuloj 
kies familioj sidas en N eŭ tra  M oresneto de dato  an taŭ an ta  1816, 
t. e. la  vere N e ŭ to n o j, ne estas soldatoj. L a aliaj servadas en 
Belgujo aŭ  G erm anujo.

El kie venas la  in tereso  de la  E sperantisto j al N eŭ tra  M ores
neto  ? Precipe el ĝ ia  kuŝeco, poste  el ĝ ia  neŭ traleco .

Ie. Amikejo kunlim as kun tri nacioj kaj e s tas  proksim a de 
F rancujo .

Tiu kunfinio estas eble unuspeca en la  mondo, je  la  loko 
nom ita « k v a rso n o j », sur la  plej a lta  monto de Holando, meze



de ag rab la  a rb aro  s ta ra s  efektive kvar ŝtonoj kien ekskursadas 
centoj da H olandanoj, Belgoj, G erm anoj, N eŭtranoj kaj aliaj 
nacianoj, kvar homoj povas ĉirkaŭi la  kvar ŝtonojn kaj formi tiel 
in ternacian  rondon. En la  lasta  som ero multaj diverslandanaj 
esperantisto j faris rondajn, tu rnantajn , k an tan ta jn  rondojn 
ĉirkaŭ  tiu lim stonaĵo, dum la b lanka-verda standardo  ondiĝis 
meze de ili. Ĉe la kvar ŝtonoj iu iam  dem andas : ĉu vi konas la 
tunelon  kiu trap asas  kvar landojn kaj e s tas  unu el la plej mal
longaj de la  mondo ? La d irita  tunelo kuŝas sub la  kvar ŝtonoj. 
S tan g a  kunlimajo ! Sub ĝi en la  tero  vojaĝadas in ternacianoj, sur 
ĝi rond turnadas in ternacianoj, super ĝi en la  aero , ĉe la  vidturo 
internacianoj rigardadas al ĉiuj landoj, kiujn simbolojn vi trovas 
en tio ĉi ? Aldonu ke en la kvarŝtona  resto racio  internacianoj 
m anĝadas kun g ran d a  apetito .

2C. Am ikejo estas apud la  krucpunkto de la  ĉefaj fervojoj de 
la  tero , de la  fervojo kiu in terligas Lisboaon, M adridon, Parizon, 
Berlinon, P e terbu rgon  kaj de la  fervojo kiu in terligas K onstan- 
tinoplon, W ienon, Bruselon, Londonon.

En la  resto racio  de sinjoro Bergerhoff, sidejo de la  Amikeja 
grupo, la  7an de A ŭgusto  1908 ni estis 12 kunm anĝantoj kiuj 
riprezentis 12 diversajn naciojn  : I Belgino, I G erm ano, I H o
landano, I F ranco , I Anglo, I Svedo, I D ano, I H ispano, 
I A ŭstrino, I Rusino, I Italo, I N eŭtrano. N e E speran to  estis 
kunveniginta nin, sed  nur la  okazo, kaj la  ho telm astro  diris ; 
« tio ĉi estas ofta en la  som ero, kelkafoje pli ol 12 nacioj rip re- 
zentiĝas ». Tio ne estas m irinda se oni konsideras ke  Amikejo 
ne nur kuŝas apud la krucpunkto de la  plej g randaj in ternaciaj 
fervojoj sed ankaŭ  estas an taŭurbo  de A acheno,banurbo vizitata 
de ĉiulandanoj en la  m onatoj A ŭgusto kaj Septem bro.

3e.Ainikejo estas en la regiono plej industria  de la  m ondo.diras 
la  fam a franca geografisto  V idal-Lablache. Facile oni p ri tio 
konvinkiĝas m em orante ke  flanke de la  n e ŭ tra  te rito rio  kuŝas 
C harleroi, Liège, Verviers, D usseldorf,Elberfeld, Barmen. Precize 
el la  densaj fumoj kiuj m allum igas kaj m alpurigas kelkajn  el tiuj 
urboj eliris, kiel mi ĝin  m ontros en unu el la  sekvontaj artikoloj, 
orig inala rim edo algajni la  in tereson  de la  industriistoj por 
E speranto .

4e. Amikejo estas en la  regiono plej kom erca de la  m ondo,ĉar 
tiu regiono estas la  plej industria  kaj la  kiel plej eble proksim a 
de Londono, A ntverpeno, H am burgo.Eu kelkaj horoj orii iras el 
Amikejo al la  tri ĉefaj havenoj de la  kontinento.

5e. Amikejo estas neŭ tra .D ank’ al tio ĝi taŭ g as  po r in ternaciaj, 
nenaciaj, homaj celoj, tu tsam e kiel la  n e ŭ tra  lingvo. Kiuj e s tas  
tiuj in ternaciaj, nenaciaj, n eŭ tra j, homaj celoj mi diros en la  dua 
artikolo.

L a 5 supraj tialoj decidigis m ultajn esperan tisto jn  po r Amikejo. 
Efektive, dem andu leŭ tenan ton  Giminne, kom ercovojaĝistan 
Ullmann, demandu doktoron ĥem iiston W erber en W ieno, kiu
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in tencas fondi baldaŭ  en la  n eŭ tra  lando m irigantan institucion. 
Dem andu la  es tra ro n  de U. E. A,

Ĉu vi scias la kontraŭdiron  kiun faris kelkaj Belgoj ? Ho, tiuj 
m allaborem uloj ! La Belgoj estas in te r la plej proksim aj najbaroj 
de Amikejo; ili tam en diris kaj el ĉiuj popoloj nur ili diris ke 
estas m alfacile, m aloportune, eĉ longe vojaĝi ĝ is Amikejo ĉar 
oni devigas fervojveturi ĝ is A acheno. Jes, oni devigas fervoj- 
veturi ĝis A acheno, tial ke Amikejo estas an taŭurbo  de Aacheno. 
La Francoj, la  Angloj, la  H ispanoj ne trovis la vojon tro  longa.

Se la  5 supraj tialoj sufiĉas po r altiri la  diversnaciajn kiel 
esperan tisto j, jen  estas aliaj tialoj kiuj altiros ilin kiel turistoj.

Post longa vivado en lac igan ta  urbo, kia ĉarm o pasi unu aŭ 
du sem ajnojn en la  ripoziganta Amikejo ! S ro A bato R ichardson, 
kiel sincere ripetadis dum la varm aj tago j de A ŭgusto, p ro 
m enante sur la vojo de Belga M oresneto : « la  venontan jaron, 
se mi ankoraŭ  vivos, mi revenos Amikejon » ! Sinjoro A bato 
R ichardson, vi estas tro  u tila  apostolo  por ke  Dio ne donu al vi 
ankoraŭ  longan vivon. A nkaŭ F raŭlino  M oreau, la  esperan tista  
misiistino, kiu verkis la  kanton de Amikejo, diris ofte : « mi 
revenos », dum ni admiris la  lageton  kaj ĝ iaj verdaj bordoj. Ni 
revenos,diris sinjorino S tas kaj ŝia fratino dum gviditaj de la  bon
egaj rem istoj sinjoro S taes,e l A n tverpeno ,kaj sinjoro Schrievver, 
el Amikejo, ni gondoliris la  «F eliĉan  lagon » ĉ irkaŭan te  la «Irm - 
insulon », Feliĉa lago, Irminsulo, du nomoj kiujn oni tuj formis 
p e r la  nometoj kaj je  la  honoro de la  du am indaj vizitantinoj. Ni 
revenos, diris ankaŭ  la  50 francaj kaj hispanaj karavananoj kaj la 
ĝoja g rupo  de Beyne-H euzay, kiu m algraŭ la  pluvo elportis 
bonan im preson el n eŭ tra  M oresneto.

Ĉiuj diris ni revenos, tial ke en la  verda, freŝa kaj senbrua 
Amikejo la  nervoj m alstreĉiĝas, oni ĝuas la forgesado!!, oni 
ĉesas pensadi por pli bone sentadi. Mi e ra ra s ; oni tre  pensadas, 
sed ĉa r oni ne plu parolas sian p a tran  lingvon, oni ne pensas plu 
pri la  ĉagrenoj, pri la  m alagrablaĵoj, kiujn oni esprim os ĉiutage 
perĝi. Forigonte la  esprim on oni forigas la  penon.K aj tial ke oni 
nur pensas al la  pacaj, m alegoistaj, sindonem aj, am ikaj ideoj 
kiujn p refere  esprim as E speranto . Nu, tiu pensado estas, pli bone 
dirite, sentado, resan iga  sentado. Oni resan iĝ as  en Amikejo.

Ĉiuj d iras « ni revenos », tial ke la  loko ne nur estas m orala 
resanigejo , sed  ankaŭ  fizika resanigejo . La belgaj kaj germ anaj 
kuracistoj rekom endas N eŭtran-M oresnetou kiel aersanigejo . 
Apud N eŭtra-M oresneto kuŝas grandaj arbaro j kie oni konstruis, 
sanigajn  domojn por viroj kaj virinoj. E briiganta odoro de 
kreskaĵo j a llogas la  prom enanton al senfina vagado. Mi mem, 
kiu loĝas en la  a rb a ra j P ireneoj ricevis tiun influon kiel novan.

En unu el tiuj sencelaj prom enadoj mi alvenis al la m isteriaj 
kvarŝtonoj. Estas tam en aliaj kuriozaĵoj ol la  kvarŝtonoj. ol la
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lageto , ol la  arbaroj. La kalvarion, la fam an kalvarion vizitas 
ĉium erkrede centoj da Belgoj, H olandanoj kaj G erm anoj. Ĝi 
kuŝas apud la  landstra to  de Belga M oresneto al Am ikejo. La 
Belgoj, se la  vetero  estas bela, povas forlasi la  vagonaron  en 
B elga M oresneto kaj piediri Amikejon trap asan te  la  kalvarion. 
La zinkminejo « la  Vieille M ontagne », la  M alnova Monto, posed
as en N eŭtra-M oresneto  sian ĉefan  uzinon. Oni jam  scias ke 
« la  Vieille M ontagne » estas la  plej g ran d a  zinkminejo de la 
mondo. M alantaŭ Amikejo estas monto kiu su p ers ta ras  la 
n eŭ tran  landon kaj vastan diversnacia!! regionon. El tie  oni 
ĝuas vidaĵon senegalan . T ie a rĥ itek to  el miaj amikoj elpensis 
senegalan  projekton.

Sur la  landstrato  de A acheno al N eŭtra-M oresneto  oni trovas 
beletajn, tutnovajn resto racio jn  en formo de kaste le to j aŭ  e le 
gan ta j kampodomoj, tium om ente  e lek tra j tram veturiloj iras kaj 
venas in ter la  du stacioj. La dim anĉon nekalkuleblaj aroj da 
A achenanoj ekskursas tra  la  arbaro  ĝ is N eŭtra-M oresneto . Tie 
estas kasino, parketo j kun muziko. M alofte mi aŭdis pli a rtis tan  
muzikon ol en Amikejo. La bandanoj tam en es tas  nur fabrik
laboristoj. Sed aŭsku ltan te  ilin mi memoris la  vortojn de franca 
kom ponisto : « muzika sento estas sendependa de klereco. 
«Speciale en la  nordo, bandaj da  fabriklaboristo j ludas tiel bone 
kiel la  konata  franca « Garde Républicaine ».

Kiel diras la  germ ana poeto Schiller la  feliĉa homo neniam 
scias kioma horo estas. Ĉu meze de siaj a rb a ro j, borde de sia 
lageto  la  loĝanto j de Amikejo es tas  feliĉaj ? V ere ili neniam  scias 
kiom a horo estas.K iam  estas la  dua en G erm anujo, e s tas  la naua 
en Belgujo. Nu, en Am ikejo, kunlima te rpunk to  de la  du landoj, 
se oni esprim as horon oni ĉiam konfuzas tial ke  Am ikejo, an sta 
taŭ  havi propran  horon havas nur la  horojn de siaj belgaj kaj 
germ anaj vizitantoj. Nun estas la tria , d iras Belgo ; ne, nun estas 
la kvara  respondas al li G erm ano, kaj A m ikejano d iras : mi ne 
scias kiom a horo estas. F e liĉa  homo, je s  !

Feliĉa homo, ankoraŭ , ĉa r simila al feliĉa ebriulo li eĉ ne scias 
kie li estas. Ĉu en Amikejo, ĉu en Holando, ĉu en Belgujo, ĉu 
en G erm anujo ? Se li sekvas stra ton , tre  ofte li havas unu kruron 
en Amikejo kaj la  alian en G erm anujo aŭ en alia  lando, je  I’ 
g ran d a  m alplezuro de la  limimpostistoj.

Feliĉa homo, ĉar li m alŝatas la  monon. En la  n e ŭ tra  landeto 
oni vidas francan, belgan, germ anan, holandan monon, oni ne 
vidas neŭtran .

Prof. G ustave R oy, 
Saint-G irons (A riège) F rance.
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LITERATURA PARTO

DEVO DE REGO (,)
UNUAKTA T E Z O  D E

N E ST O R  DE T IE R E .

Personoj : la  Reĝo (30 jara), — la Reĝino (25 jara), — Ĉambristo.

(Studejo de la reĝo. Luksa  meblaro. Pordoj, dekstre  kaj maldekstre. Meza 
pordo en la fundo P lanke de la pordo, m aldekstre  de la rigardantoj,
fenestro kun perspektivo sur ĝardeno. Skribotablo, dekstre  antaŭe.)

l a SCENO.
LA REĜINO.

L a R e ĝ i n o , m alrapide antaaenirinte de maldekstre, apogante per la mano  
sur sego. — La ŝ ta ta  konsilantaro nun kunsidas : nun oni parolas pri milito, 
favore aŭ  kon traŭe . L a  reĝo , kvankam ĉiam tiel pacema, nun pli inkliniĝas 
al milito, sub  la  potenca influo de la  maljuna kabinetestro, kiu volas tiun 
militon, kiom ajn kostu. E stas  tiu, kiu antaŭ dudek jaro j incitis la mortintan 
reĝon  al la milito, kiu kostis a l n ia  lando unu provincon. Nun li volas la 
revenko». « T iu  revenko, li diris hodiaŭ, mi havos, spite la abomeno, kiun 
nia afero inspiras al la  reĝino. »

Nu, vSinjoro Ministro, tio ne okazos, ĉ a r  via projekto estas maljusta. Mi tro 
am as mian edzon por permesi ke li entreprenu, sen kontraŭstaro , maljustan 
militon. Reĝo iom povas esti supera  al la homaj leĝoj, sed neniam li super- 
iĝ is  la  neŝanĝeb lan  leĝon de la  vero, kiu laŭdos  aŭ  malhonoros lin en la 
libro de V historio. H atil lo  povas diri al ia  reĝo, kiu faras maljustan agon  : 
« R e ĝ a  Mosto, via ago  estas ju s tega  », sed la genio de V historio anoncas 
laŭ te  kaj so lene : «N e, homo kiu estas reĝo, ne, via ago ne estas ju s ta .»  
(Pauzo.)

(Piere.) I la !  sinjoroj ministroj, vi estas ruzaj diplomatoj! Nu, mi ankaŭ  
volas ludi la rolon de diplomato. Vi ĉerpos la ruzon de la  diplomatio el via 
spirito, mi ĉerpos ĝin el mia koro. Ni vidos, kiu el ni triumfos ĉe la reĝo  : 
ĉu vi, malvarmaj viroj, per  via seka, politika spirito, ĉu mi, la  malforta v ir
ino, la juna patrino ! Vi estas fortaj, mi estos pli forta, ĉ a r  mi estas ku raĝ ig ita

(I) Nestor de Tière nask iĝ is  en Eine (Kjn’o) apud O udenaarde (Aŭdenardo), 
en la belga provinco Orienta Flandro, dum 1856; li loĝas de multaj iaroj en 
Bruselo, kie li estas funkciisto ĉe la  R eĝa  biblioteko.

Li verkis kelkajn poeziajojn, sed estas precipe kiel d ram aturg is to , ke li 
akiris g randan  famon en la flandra literaturo.

La verkoj de Nestor de Tiere jam  estas tre multnombraj. Jen la titoloj de 
liaj plej ludataj dram oj : Zielckctens (Animkatenoj;, H ilde Lea (vSovaĝa Leo), 
L iefdedrift (Ama pasio), Een Spiegel (vSpegulo) kaj Roze Kale. Komediojn li 
ne verkis, sed li liveris la  tekston de tri operoj, Herbergprinses (Princino de 
Trinkejo), De B ru id  der Zce H.a Fianĉino de la Maro) kaj Baldie, por kiuj 
J an B eockx  kompoziis tre  ŝatindan  kaj ŝa ta tan  muzikon.

Se eble, oni povas riproĉi al Nestor de Tiere Hajn naturalismajn emojn 
kaj kelkfoje la krudecon de liaj esprimoj, li estas unanime la ŭ d a ta  pro lia 
profunda s tudado  de la lioma karak te ro  kaj lia perfekta  konado de la scen
arto . Li estas nun en plena m atureco de sia potenca talento.
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de la  voĉo de m ia konscienco, de la  ideo al la feliĉo de inia popolo kaj de I' 
prospero  de m ia patru jo , (ŝ i aŭskultas,) Li m alkontentigus, se li scius ke mi 
lin a tendas nun ĉi tie...

Ŝi foriras , maldekstren. Iai meza pordo m alferm iĝas; la reĝo antaŭeniras . 
Cambristo prezentas al li, sur ora pleto , la ŝta la jn  paperojn . — La ĉambristo  
foriras.

2“ SCENO.
LA REGO.

La REĝo, graue pripensante , metas la ŝta ta jn  paperojn sur la labion . — La 
kab inetestro  estas p ra v a ; la m om ento estas favora, la  financoj de la lando 
estas  prosperaj, la  arm eo estas plena je la  plej bonaj sentoj, la  m alam ikaro 
estas m alkvietigata  de in terna  m alpaco. (Tre ekcitita). P e r Dio! E stus e terna  
gloro  po r m ia regado, se mi povus m alm iliti la  ceditan provincon. T iu triom fo 
estu s  la plej bela oferdono, per kiu mi iam povus honori la  m em oron de m ia 
b ed aŭ ra ta  pa tro . Ĉi tie (prenanta folion da papero de la tablo) e s ta s  la 
ultim atum o. Mi nu r bezonas ĝ in  subskrib i, po r levigi la glavon de la  venĝo.

(L i sidiĝas en apogseĝon. Paŭzo. I.i /tro/unde pripensas. La Reĝino afueras).

3“ SCENO.
LA REĜO, LA REĜINO.

L a Reĝino, antaŭeniras senbrue ĝis post la apogseĝo, i i  kliniĝas, ridetante.
La R eĝino, /niko le . — ĉ iam  la frunto per nuboj teg ita , ĉiam la sp irito  

plena je ŝ ta ta j aferoj! Venu, kaj for tiu seriozeco! ( ŝ i  kisos lin sur la frunto). 
F o rgesu  do kelkajn  mom entojn ke vi estas estro  de popolo, kaj donacu per 
tiuj momentoj la hejm an vivadon, mi petas.

La R eĝo, iom m alkontenta. — Mi p e tas ,la su  min so la : g ravaj ŝ ta ta j aferoj 
postulas m ian tutan tempon. Mi devas preni g ravegan  decidon. (  t.a Heĝi no 
atente aŭskultas). Decas, ke mi pripensu tre  serioze...

L a R eĝino, kun intenca indo. — Mi ne opiniis trov i ĉi tie la  reĝon , sed la 
tu tkore  am atan  edzon. Mi e ra ris  : Via R eĝa M osto bonvolu pardoni al mi. (Ŝ i 
direktas sin  aI la maldehstra pordo),

L a Rp.ĝo, si ariĝas haj ŝin rdenas . — Mi tute ne intencis m alĝojig i vin. 
R estu. Vi estas prava, mi konsentas volonte forgesi duni kelkaj m om entoj la  
ŝ ta ta jn  interesojn kaj n u r pensi ke mi estas kun la pa trino  de m ia fileto, kun 
mia karega  L udov ik ita . (L i kisas ŝin),

La RF.ĝiNo. — D ankon pro tiuj vortoj! Tiel mi am as vin, kun la  brilo  de 
ĝojo  sur la vizaĝo, kun okulo, b rilan ta  per boneco kaj vivam o. Tiel, kiel vi 
nun s ta ras  a n ta ŭ  mi, mi revidas vin kiel dum la tago  kiam  mi vin ekkonis...

L a REĝo, prem ante ŝian m anon . — Vi estis apenaŭ dek-kvar jara...
L a R eĝino. — Kaj vi dek-naŭ jara . Vi havis en via uniform o brilegan  

aspekton. R idetante vi k liniĝis, kaj senvole mi ekkriis, indignante m iajn 
kortegajn  sinjorinojn : « Kia bela princo ! »

L a REĝo. — Kaj ini respondis ridan te : « K ia superbela  p rincino  ! » K aj la 
ĉarm ega  princino ege ru ĝ iĝ is!

L a REĝiNO. — L a bela princo foriris al sia  lando, sed li restis  en m ia  koro  !
La REĝo. — De tiu d isiĝo la kronprinco  ne plu h av is  ripozon, ĉa r ĉiam li 

pensis pri la ĉarm a princineto!
L a ReĝiNO. — Kaj ian tagon  la  princineto  fianĉiniĝis kun la kronprinco , 

kaj la  edzeco kunigis am baŭ.
La REĝo. — Kaj la  princo re trov is la  anim feliĉecon, b on fa ran ta  feino 

nun ĉiam estis kun li, kaj tiu feino estis lia kara , k a re g a  Ludovikino ! Du 
jaro jn  poste, ian m atenon, li genufleksis an taŭ  vi, d iran te  : « Post kelkaj mo
m entoj vi supreniros la  tronon  de m ia patro , kaj vi ricevos la  respek tju ron



de tu ta  popolo. Vi estas por mi la  suno de m ia vivo, la  nu tran ta  forto  de m ia 
koro, de m ia sp irito  I R eĝino, mi volas esti la  unua por vin honori, mi genu
fleksas an taŭ  vi.

L a R eĝino, lin kisante. Kun kreskanta entuziasm o. — Bela tag o ! Belaj 
m em oraĵo j! Mi an k o raŭ  aŭ d as  la  jubilon, k iam ,la  unuan fojon, ni m ontris nin 
al la popolo. E stis  efektive la  popola voĉo, kiu tiam  resonis, tiu potenca 
popola voĉo, plena je arao kaj sindono al la juna reĝo . G randa ĝojo ekkaptis 
min, fiereco, de mi ĝ is  tiam  nekonata, igis min levi la kapon, kaj trem ante 
p ro  kortuŝo , mi rigard is  vin, la  regan to  de tiu popolo, vin, ho m ia edzo kaj 
reĝ o  ! La popolo vin am is, kaj ĝ ia  g ig an ta  voĉo tion diris jub ilan te  al la  tu ta  
E ŭropo! La popolo vin am is, kaj ŝa jn is d iri al v i:«  R eĝ a  M osto ! al vi nian 
fidon en la  estonteco, g ran d a  per industrio, kom erco kaj libereco !... » Kaj 
la  popolo ne eraris  ; vi estas kaj vi restas  la  p ro tek tan to  de kom erco, indus
trio  kaj libereco, la  k u raĝ ig an ta  de lite ra tu ro  kaj arto j !

L a potenculoj de la te ro  povas fari m ultan bonon, se ilia koro ne estas ŝtona 
koro. Kaj via koro estas bona, vi estas la bonfaran to  ĉe ĉiuj ka tastro fo j kaj 
m alfeliĉaĵo j. (S i kondukas lin antan la fenestron. Levigante la kurtenon.) 
Vidu ! tie m alproksim e, tiujn m algrandajn  domojn, ĉ irkaŭ ita jn  de verdaj 
herbejoj kaj fruktedonaj kam poj: ĉio a tes tas  pacon kaj feliĉon! Kaj tion oni 
vidas ĉie en via regejo : ĉie pac^n kaj feliĉon! P ro  tiu feliĉo, pro tiu paco  vin 
am as la  popolo, kaj ĝ ia  amo al vi ĉiam pligrandigas! Ĉu ne, m ia nobla edzo 
kaj reĝo , tiun pacon la  popolo ĝuos an k o raŭ  m ultajn jaro jn?

La R eĝo, kies mieno malheligas. — L a paco dependas de la  in teresoj de la 
lando.

La REĝiNO. — Cu plibone la interesoj de la lando ne dependus de la paco ?
L a R eĝo. —■ M ia regno devas plenumi g randan  devon. Kaj ĉi tie la interesoj 

de la  lando sin rila tas  tre  grave al la plenumo de tiu devo.
L a REĝiNO. — Kaj la  plenum o de tiu devo konsistas el la  realm ilito de la 

perd ita  provinco?
L a REĝo. — Jes!
L a REĝiNO. — Ĉ u tio  e s ta s  n ep re  n e ce sa  devo?
L a REĝo. — Tio, kion oni forprenis de ni, devas esti redonata  !
L a REĝiNO. — P er la  forto  de I’ arm iloj?
Iva R Eĝo, kun decido. — P er la forto  de I* arm iloj, jes!
L a REĝmo. — Kaj se la  arm iloj estus m alfavoraj al vi?
L a REĝo. — L a bona ra jto  estas kun n i: ni venkos! (Li paŝas kaj repasas 

tra la sidona.
L a REĝiNO, iel agitita. —  Kiel! A ntaŭ dudek ja ro j ni volis la militon, kaj 

ni denove ĝin  volas! Denove ni deklarus la militon, denove ni m alkvietigus la 
pacon en Piii ropo! Kaj la  bona ra jto  estus kun ni? L a bona ra jto  neniam  
estas kun iu, k ia  ajii potenca reĝo  li estu, kiu, per politika ambicio, igas siajn 
planojn super la  in teresojn de tu ta  popolo!

La REĝo, rundita . — Vi m alprave kom prenas tiujn in tereso jn ; vi forgesas 
la  intencojn de nia m alam ika n a jbaro  pri la  novstarig ita  Afrika kolonio, pri 
kiu, ni pli ol li, estas ra jtig ita j...

L a REĝiNO, pli dolĉe.— ĉ u tiun ĉi dem andon la diplom atio ne povus a ra n ĝ i?
L a REĝo. — Ne eble !
Lr REĝiNO. — Ve ! neeble, ĉa r oni precize trovis en tio la  pretekston , la 

rim edon por la  milito.
L a R eĝo, senpacience. — Sed, ĉu do vi ne kom prenas ke tiu m ilito estas 

n eceseg a?  L a lando estas senm em brigita  : la  parton , kion oni forkaptis, 
devas esti realdonata! E stas  nu r tem pa dem ando! La m om ento estas favora; 
pli bone nun, oi poste ! Konfesu tion kun mi : tiu venko estas g ravega  fak to ; 
e terne estos n o ta ta  en la  h isto rio  ke mi, la  juna landestro , per g igan ta  
penado sukcesis etendi la  limojn de la  pa tru jo  ĝ is  ilia a n ta ŭ a  ĉirkaŭo. 
(Fiere.) Mi m alam as la  m alam ikaron ! La insultegon, iam faritan  al m ia patro
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per la  cedo, mi devas venĝi. L a  konservado de la  influo de mia lando, ĝ ia  
grandeco, ĝ ia  famo, ĉio insiste postulas la militon ! Cio !

L a R e ĝ in o , kviete. — Ĉio ?... Kaj la  popolo ?
L a RKĝo. — La popolo estas preparita, la popolo amas sian reĝon , sian 

landon ! L a  popolo trudos al si oferojn, kiel ĝ i  an taŭe  faris.
La REĝiNo. — Estu  ! Post kelkaj tagoj ĉie resonos la te ru ra  sciigo : « Du 

g randaj landestroj estas m iliton taj!»  Tiu teruriga  sciigo estos la a n taŭ a ĵo  
de ĝenera la  funebro; timego kaj ĉagrenego ĉie regos ! (La R efo , kun pasia  
minanta sidiĝas en la apogseĝon% la kapon en k i mano).

(k u n  kreskanta emocio.) Milito! Milito! La milito furiozas per  sia tuta 
fortego! Homoj m ortigas homojn ! Miloj kaj miloj fa las ! Urboj kaj vilaĝoj 
flamas ! Kampoj kaj herbejoj fa r iĝas  m aro  da sango, el kiu a l t iĝas  monto) 
da kadavroj ! Sango, sango, ĉie sango ! Ĉie m ortigo kaj neniigo! Ĉie mizero, 
ĉagreno, doloro kaj malespero !

Kaj m a lg raŭ  tio unu el la  militantaj reĝoj jubilas ! Al li la  triomfo ! Al li la 
cedita provinco ! Vi ĉiuj, liaj regatoj, jubilu ! Via re ĝ o  ^ a lm i l i t i s  pecon da 
tero, trem pita  per hom a sango,sed  tam en ^a lm il i t i ta !  Komerco kaj industrio 
m alfortiĝas, la  malsato, s ta ra s  a n ta ŭ  multe da pordoj, a l la artoj estas for
prenita  multo da talentoj, sed tamen la teritorio  estas denove ^ a lm il i t i ta  ! 
Jubilu, jubilu nun kun via reĝo , jubilu nun ĉiuj kaj estu  ĝo jig ita j !... (Pauzo).

Ĉu la  fianĉino m alkvietiĝas pri la peco d a  te ro ?  (Dolce). Ve! ŝ i k isas  
harligon; larmoj ekfalas al siaj okuloj, ŝ i  priploras la  tu tk o ra n  am aton  !

Kaj tiu grizharulo ! Kun m uta  malespero li tie senmove r iga rdas  ! Li havis 
fortikajn filojn, pri kiuj li estis tiel fiera! Ĉiuj falintaj, falintaj sur la g randa  
hom a mortigejo! Neniam, neniam plu li revidos ilin ! f A'1 1 /1 /orlo ka j ĉag re nen
ii). Ĉu tiu maljunulo m alkvietiĝas pro tiu peco da tero  !

Kaj en ĉia hejmo ploras fratinoj, kaj en ĉia hejmo patrinoj ploras dolorajn 
larmojn ! (Kun indigno ka j profunda emocio). Ĉu iam tiuj p lorantaj fratinoj, 
tiuj plorantaj patrinoj malkvietiĝis pro tio m albenata peco da tero!

Kaj tiuj centoj da  infanetoj, tiuj kompatindaj orfoj, forlasitaj kiel vagan ta j 
ŝafetoj, tute solaj en la mondo, ĉu ili iam pensis pri tiu realmilitita peco da 
tero ! ; Pii dzo).

Ho mia edzo kaj reĝo, mi ĉiam esperis ke via regno estus regno de 
eterna paco, regno kiu benigus vian memoron. . Ne, ho ne ! se  vi iam  deklarus 
la  militon, eĉ se vi venkus, neniam mi rigardus la  kronon s u r  via kapo ne 
pensante, trem egante : « Al tiu krono gluas sango, hom a sango ! »

L a R sĝo, A iu dum  la alparolado de ta Reĝino m ontris senpaciencon ka j 
m alkontenton. Starigante, m alvarm e. — Vi estas tre  elokventa, kaj viaj diroj 
a testas  pri via bona koro. Ĉe ŝ ta ta j  aferoj tamen, oni neniam konsiliĝas kun 
la spirito. La virinoj, kiuj plej ofte ne sufiĉe penetras ŝ ta ta jn  aferojn, kelkfoje 
paroligas tro laŭ te  la koron: la  spirito sola povas paro liga  koro  devas silenti.

L a R e ĝ in o , kun ne kaŝita ĉagreno. — Tiel parolas via ĉefa  ministro !
La REĝo, fiere. — Tiel mi pensas, tiel mi parolas ! Via R eg ina  M oŝto  tion ne 

forgesu! (K lin iĝu n te). Bonvolu min senkulpigi, m ia tempo estas tre  limigita.
L a R eĝino, profunde ofendan. — Mi ĝin sentas : mia parolo  ne estas sufiĉe 

potenca por vin kortuŝi. Nu, paroligu sole la  politikan spiriton ; sed faru la 
Ĉielo ke via animo estu ĉiam tiel m alvarm a kaj indiferenca kiel duni lam in a  
momento ! La na tu ro  donacis tiel reĝojn  kiel almozulojn per  potenca io. 
kiu nenian momenton forlasas ĉu reĝojn, ĉu almozulojn : la  konscienco. Kaj 
ofte tiu konscienco parolas pli laŭte ol la  politika spirito! Ke neniam, post la 
milito, vi aŭ d u  la voĉon de la  konscienco ! Ĉie la  konscienco persekutos vin, 
kaj senkompate resonos: « Reĝo, vidu tiun g randan  alfluon d a  sango! Tiu 
sango  estas verŝita  de vi! Reĝo, vi estas homo! Ve, ve al vi, ho Reĝo! Vi, ka) 
vi sola, mortigis milojn da viaj fratoj! Ve al vi! Ilia sango  refalos su r  vin.

(La Reĝino kliniĝas. Si forlasas, la kapo levita , la scenejon).
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4® SCENO.
LA REĜO.

La Ruĝo, kiu kolere rigardas ŝin. — Oni ne povus pli bone paro li, se onu 
estus pag ita  de la  m alam ikaro  ! (L i paŝas ka j repaŝas pasie, la brakoj 
krucigitaj sur la brusto). Mi estas la reĝ o ! Mi decidas! (Pauzo). Mia ĉefa 
m inistro  tu j ĉi tien alvenos. (L i prenas la dokum enton, sur kiu rstas skribita  
la u ltim atum on ka j (fin je ta s  sur la skribtablon, li denove paŝas kaj repaŝas 
kun m alhela mieni'sprinto. I.onga pauzo). R eĝo kelkfoje devas forgesi ke li 
estas hom o. (Pauzo. La m im iklingvo daurigas esprimi la sentojn de la reĝo. 
— Subite ka j kun decido, laute ka j forie). Ĉi tien, la ultim atum o ! (I-i subskrib
as). J e n !  (Pauzo). La glavo iĝ is el la glavingo ! L a m alam ikaro trejniĝu!

(La Reĝino, tute terurigita , aperas, haltas kaj malespere altigas la brakojn).

5« SCENO.
LA REĜO, LA REĜINO.

La R e ĝ i no, penige spiregante. — Nia infano, n ia  infano!
LA REĝo,terurigita. — Dio m ia! N ia infano! T iu emocio!! N ia infano, vi

d iras?!...
L a Rp.ĝiNO. — N ia infano! n ia  fileto!
La R Eĝo, kun kreskanta lim o. — Paro lu! Parolu! Parolu!!! •
L a RgĝiNO. — L a  g u v e rn is to  de la  k as te lo  ĉi tien  rap id is  ka j a lp o rtis  sciigon....
La R Eĝo. — K ian sciigon ? Kian !
La Rp.ĝiNO. — Sciigon, kiun li mem ne k u raĝ is  ar.onci al vi, - sciigon, tiel 

te ru ran , ke anoncinte ĝ in  al mi, li forkuris kiel frenezulo ! O estu  kvieta ! 
N ia infano... falo el m alferm ita veturilo... la  radoj... kaj...

L a R eĝo. — Kaj ?
L a R eĝino, ta lante sur scojon ka j kaŝante sian vizaĝon. — Ve !
L a Rp.ĝo, frapante sian kapon per la manoj. — M ortin ta! M ortinta!... Mia 

infano, m ia fileto ! Nun m ortinta, senviva ! M ortinta, m ia kom patinda, mia 
k a ra  fileto! (Volas deiri, revenas ŝanceligan/e). F ra k a s ita !  Disi Temigita ! 
(L i estas konfuzegita, fine li ploregas). Dio! Dio m ia! (Pauzo. Subite, kun 
furioza malespcro) Ve. ve al tiuj kiuj estis apud li! Ili devis m alhelpi al tio! 
Mi punos ilin! P e r Dio, ili elpagos ! (Freneze). M ortin ta! m ortin ta !! m ort
in ta!!! Mi donus m ian tu tan  landon por la  vivo de m ia infano, mian tu tan  
landon ! M ortinta, m ortin ta  !... m ia fileto ! mia kom patinda fileto ! (Ploregante 
li fa las en la apogseĝon).

La REĝiNO, starigante , alproksim igante lin, kaptita  de potenca kartuŝo. — 
Jen vi sidas, nen iig ita  de la  doloro, kun s e n s p ir ig i ta ,  kun sangadan ta  koro  ! 
Nun vi volas doni vian tu tan  landon por la vivo de via infano ! Ĉu estas vi. 
kiu tiele paro las, la  R eĝo, kiu a n ta ŭ  n u r unu m om ento, pro peco da tero, 
volis forpreni la  filojn de miloj da patrinoj, de miloj da patro j ! A ntaŭ 
apenaŭ  unu momento, la  R eĝo, kiu nun tiele parolas, volus silentigi la voĉon 
de T koro, kaj tiu reĝo  ŝa jnas ne havi koron ! Kaj nun lia p ropra  koro parolas 
tiel laŭ te , tiel forte  pro lia filo, p ro  lia infano ! Nun la  sam a reĝ o  ploras tiel 
ĉagrene, li, kiu tute ne m alkvietiĝ is pro la  m ortiga doloro, la  m albono kaj 
mizero de miloj kaj miloj !

La R eĝo, foi igante ŝ in , etendante la manon. — Silentu ! silentu I silentu !...
L a I<EĝiNo, ankoraŭ pli profunda kortuŝita. — R eĝo, la  voĉo de via koro 

paro las ! Kiu m alperm esos al via koro paroli ? Tam en, kiam  mi petegis a l vi 
po r ke vi ne en treprenu  la militon, vi silentigis la  voĉon de m ia koro ! Kaj 
tam en, mi devis paroli, ĉ a r  m ia animo estis tie l ege m alĝojig ita  ! Vi 
silentigis min ! K aj tam en mi ĉi tien revenis por paro lig i pli la ŭ te  vian koron,, 
kaj sam tem pe por, tiel faran te... p o r...h o , pardonu al mi! (konfuze klinigante  
ta kapon) ... po r m ensogi, ho R eĝo ŭ...
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L a Rsĝo, tre emociita , lu m a s  la kapon por ŝin rigardi. — P o r  mensogi ?! 
La R eĝino, dolce. — Por mensogi...
L a Reĝo. — Kio ! Kiel !
La R e ĝ i n o ,  kun trem anta noĉo. — N ia infano, nia fileto... li vivas !
L a Rfiĝo, eksaltante. — F reneza!  G ran d a  Dio! Mia fileto m ortinta  ! kaj ŝi 

freneza ! H o ! (I.i rigardas ŝin terurigite.)
L a R e ĝ i n o ,  time. — Ne ! Ne freneza ! La malfeliĉo ne okazis ! Estas... 
L a r e d o , kiu nisus la suiton de sia frunto. Kvazaŭ rm ante. — Mensogo! 

Mia fileto vivas! Li vivas! li vivas! ( lubilekkriantc.) Li vivas!!! (katizo . 
Subite , kun indigno.) Kaj vi povis mensogi tiun mensogon,vi,la patrino,vi mia
povis turmentegi tiel, senkompate ? (Kolere.) Ĉu ~ —  i ~ i . .  * wil

delikata Ludovikino ? Foriru  ! Mi ne plu konas vin, mi ne plu volas vin vidi ! 
T igro  ne estas pli kruela ol vi ! Mi abomenas vin!!! (Ŝi etendas Delegante siajn  
m anojn al li.) Virino sen animo, via mensogo estas krimo ! P'or de mi ! For!

L a R e ĝ i n o ,  kuti emociega. — Malbenu, m ortigu min! Kiel pa tro  vi havas 
tiun rajton ! Sed ne kiel reĝo  ! Mi mensogis kiel virino, kiel edzino, kiel 
patrino ! Mi mensogis kiel reĝ ino ! La reĝ ino  ege devis batali por forgesi ke 
ŝi estas virino, edzino, patrino! Mi opiniis ke, kiel reĝino, mi devis igi min 
mem por nur paroli al vi kiel la  genio de la vero, de la  homamo ! Kiel reĝ ino  
tio estis mia devo, sank ta  re ĝ a  devo ! Kaj mi mensogis, kaj dum unu mo
mento via koro sentis f  iajn dolorojn, kiujn suferos miloj da viaj proksimuloj, 
per via kulpo ! Jen mia krimo !

((iam fleksante). Ho mia edzo kaj reĝo , mi mensogis p ro  am o al vi kaj a l la 
lando, pro amo al tiuj miloj da  kompatindaj infanoj el la  popolo, pro amo al 
tiuj miloj da  virinoj,kies kapo ne estas kronita, sed kiuj ĉiuj portas  la belan, 
la  noblan nomon de patrino! R eĝ a  Mosto! Jen estas mia krimo! (ŝ ip lo ra s .
— La refi o estas pi ofunde kortuŝita).

L a R eĝo, starigante ŝin. — Via mensogo, via mensogo... estas... estas nobla 
mensogo! S u r  mian koron, Ludovikino! K ara  Ludovikino! S u r  mian koron! 
( ŝ i  fa las inter liajn brakojn. IA kondukas ŝin al la skribtablo. Jen la  u ltim at
umo: jen ĝi! (L i disŝiras la paperon). La diplom ataro a ra n ĝ u  la  aferon! 
(Laŭte). La popolo neniam ekscios tion ,pro  kio ĝ in  devas danki al s ia  reĝino!

La Reĝino, prenante lian m anon , entuziasm e. — Ho, la  popolo daŭrigos  
ami vin! Denove ĝ i  salutos vin ĝoigite, denove la  infanoj alportos al vi 
florojn, denove la  patrinoj vin benos! Kaj via trono  fortik iĝos pli kaj pli: ĝi 
ne estos ŝ irm ata  de homaj kadavroj, sed de la  amo de via popolo! Kaj, se iam 
la  malamikaro minacus la  patrujon, la  popolo ekkaptus la  armilojn kaj mi, 
mi estos la  unua por krii al ĝ i:  « Al la armiloj por la  patrujo! »

A m a t u s , 
Esperantig is .
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Mi tra leg is  kun g ran d a  in tereso  tiun ĉi broŝuron  en kiu nia 
amiko kaj kunlaboranto  Sro G. Roy p ritrak tas  la  projekton, kies 
unua, ta len ta  in iciatoro  li estas.

Sro Roj' p riskribas in tersekve la  g ravecon  de Amikejo, ĝ ia  
fondo, la  ĝis nun farita jn  penadojn kaj klopodojn kaj la  eston t
econ de Amikejo. Li fa ras elokventon alvokon al la  esp eran tis t
oj, m ontras al ni la  tri geniojn de Amikejo kaj p rezen tas fine 
gvideton por Frem duloj en la  rav a  regiono, kiu e s ta s  Amikejo.

La broŝuro estas skrib ita  en ko rek ta ,en tu z iasta  stilo ; ĝ i estas 
tu te  rekom endinda.


